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แผนแม่ บทการเพาะเลีย้ งสั ตว์นา้ ของประเทศไทย (ฉบับร่ าง)
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
1. บทนา
ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในสิ บอันดับแรกของการผลิ ตในภาคประมงโลก การผลิ ตในภาคการประมงมี
บทบาทสาคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคประมง (GDP) มี
มูลค่าประมาณ ๑๐๔,๖๗๙ ล้านบาท ซึ่ งคิดเป็ นประมาณร้อยละ ๑.๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรื อ
ประมาณร้อยละ ๑๐.๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร ภาคการประมงยังเป็ นแหล่งที่มาของรายได้ การ
ว่าจ้างแรงงาน และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย เช่น อุตสาหกรรมการต่อเรื อ โรงงานแช่เยือกแข็ง
โรงงานปลาป่ น โรงงานผลิ ตอาหารสัตว์น้ า โรงงานผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ เป็ นต้น ผลผลิ ตสัตว์น้ านอกจากจะเป็ น
แหล่งอาหาร โปรตีนที่สาคัญสาหรับประชากรในประเทศแล้ว ยังสามารถส่ งออกนาเงินตราเข้าประเทศอีกด้วย
ซึ่งมูลค่าการส่ งออกจากภาคการประมงได้เพิ่มขึ้นโดยตลอด โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ไทยเกินดุลด้านการค้าสัตว์
น้ าประมาณ ๑๕๖,๐๐๐ ล้านบาท จากข้อมูลประมาณการของกลุ่มวิจยั และวิเคราะห์สถิติการประมง กรมประมง
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ปริ มาณผลผลิตสัตว์น้ ารวมของประเทศ ประมาณ ๓,๐๙0,000 ตัน เป็ นผลผลิตการจับสัตว์น้ า
จากแหล่งธรรมชาติ คิดเป็ นร้อยละ ๕๘ และอีกประมาณร้อยละ ๔๒ เป็ นผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงทั้งเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดและเพาะเลี้ ยงชายฝั่ง สิ นค้าประมงของไทยที่ส่งออกมากเป็ นอับดับ 1 ของโลก ได้แก่ กุง้ และปลาทู
น่ากระป๋ อง นอกจากนี้ การบริ โภคสัตว์น้ าของคนไทยต่อคนต่อปี ในช่วง ๑๐ ปี ที่ผา่ นมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและ
เพิม่ เป็ น ๓๙.๖ กิโลกรัม ทาให้สินค้าประมงมีบทบาทที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็ นแนวทางหนึ่งในการช่วยเพิ่มผลผลิตทางการ
ประมงเพื่ อ เป็ นการทดแทนและช่ ว ยบรรเทาปั ญหาการขาดแคลนของทรั พ ยากรประมง เมื่ อพิ จารณาจาก
สถานการณ์การจับสัตว์น้ าในน่านน้ าไทยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๓ พบว่าผลผลิตจากการจับจากธรรมชาติ
มีแนวโน้มลดลงประมาณร้อยละ ๒๐ โดยลดลงจาก ๒,๙๘0,000 ตัน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เหลือเพียง ๒,๔๑0,000
ตัน ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ และในช่วง ๒๐ ปี ที่ผา่ นมาผลจากการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทาให้ผลผลิตจาก
การเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ไทยเป็ นประเทศที่มีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงจัด
อยูใ่ น ๕ อันดับแรกของโลก (FAO, ๒๐๑๐) ซึ่ งผลผลิ ตจากการเพาะเลี้ยงบางส่ วนสามารถทดแทนผลผลิตการ
จับจากธรรมชาติที่ลดลงต่อเนื่องในช่วง ๕ ปี ที่ผา่ นมา
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การเพาะเลี้ยงของไทยเริ่ มจากการส่ งเสริ มให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็ นต้นมา
ต่อมาได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ ยงตั้งแต่การผลิ ตพันธุ์ สัตว์น้ าจากการผสมเที ยม ครั้งแรก คือปลา
สวายในปี พ.ศ. 2552 โดย อาจารย์ เมฆ บุญพราหมณ์ และคณะ ทาให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งจานวนผูเ้ ลี้ ยง
พื้นที่การเลี้ยง และผลผลิต ชนิ ดสัตว์น้ าจืดที่ได้รับความนิ ยมและเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดในปั จจุบนั มีประมาณ
๑๕ ชนิ ด เช่ น ปลานิ ล ปลาดุ ก ปลาตะเพีย น ปลาสลิ ด ปลาสวาย กุ้งก้ามกราม ปลาช่ อน ปลาแรด และปลา
นวลจันทร์ เทศ เป็ นต้น สาหรับการเพาะเลี้ยงชายฝั่งมีการพัฒนาอย่างจริ งจังจากการเลี้ยงกุง้ กุลาดาตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๒๙ และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วทาให้ไทยกลายเป็ นผูน้ าในการผลิตและส่ งออกกุง้ ของโลก อย่างไรก็ตาม
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ การเลี้ยงกุง้ กุลาดาได้เกิดปั ญหาโรคระบาด ขาดแคลนพ่อแม่พนั ธุ์ และอัตราการเจริ ญเติบโต
ลดลง ประกอบกับมีการนากุง้ ขาวแวนนาไมมาเลี้ยงในประเทศไทยซึ่ งมีผลการเจริ ญเติบโตที่ดี ทาให้เกษตรกร
หันมาเลี้ยงกุง้ ขาวแวนนาไม เกิดการขยายตัวของผูเ้ ลี้ยงและผลผลิตกุง้ ขาวแวนนาไมจนถึงปั จจุบนั นอกจากนี้ ยงั
มีสัตว์น้ าชายฝั่งเศรษฐกิ จชนิ ดอื่นๆ เช่น ปลากระพงขาว ปลากะรัง หอยนางรม หอยแครง หอยแมลงภู่ ปูทะเล
เป็ นต้น ผลจากการพัฒนาการเพาะเลี้ยงตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ดังกล่าว ทาให้สามารถขยายการผลิตเพื่อสนอง
ความต้องการบริ โภคภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน ความจากัดของพื้นที่ การขยายตัวของ
ชุมชน ความต้องการใช้น้ าทั้งเพื่อการบริ โภคและกิจกรรมอื่นๆ มีมากขึ้นเป็ นข้อจากัดในการพัฒนาการเพาะเลี้ยง
ให้มีผลผลิตที่เพียงพอและยัง่ ยืน ได้มาตรฐานการผลิตเพื่อการบริ โภคที่ปลอดภัยสาหรับประชากรในอนาคต ซึ่ ง
สานักงานสถิติแห่ งชาติ ประเมินว่าประชากรของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 มีจานวนประมาณ 68,550,000 คน
จะเพิ่มขึ้นเป็ น 70,094,000 คน ในปี พ.ศ. 2559 (ประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.25) และ U.S. Census Bureau,
International Database ประเมินว่าประชากรของโลก ในปี พ.ศ. 2553 มีจานวน 6,848,932,929 คน จะเพิ่มเป็ น
7,584,821,144 คน ในปี พ.ศ. 2563 (ประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7)
ปั จจุบนั พบว่า “บทบาทของการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าในประเทศไทยมี การขยายตัวอย่างรวดเร็ ว และทวี
บทบาทความสาคัญมากขึ้นทั้งในด้านของการเสริ มสร้ างความมัน่ คงทางอาหาร และเป็ นการผลิตเพื่อทดแทน
อาหารสัตว์น้ าจากธรรมชาติซ่ ึ งนับวันจะเสื่ อมโทรมลงตามการเพิ่มของประชากรและการพัฒนาเทคโนโลยีการ
จับ สั ตว์น้ า คณะกรรมการนโยบายประมงแห่ ง ชาติ ” จึ ง ได้มี มติ ใ นที่ ป ระชุ ม ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่ อ วัน ที่ ๖
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้จดั ทาแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าของประเทศให้เป็ นไปอย่างมีระบบและยัง่ ยืนต่อไป
๒. สถานการณ์การเพาะเลีย้ งสั ตว์นา้
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๒.๑ สถานการณ์ การเพาะเลีย้ งสั ตว์นา้ ภาพรวมของโลก
ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๑ มีอตั ราการเพิ่มขึ้น จากรายงาน
สถิติของ FAO ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาพรวมผลผลิตของโลกจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีปริ มาณผลผลิต ทั้งสิ้ น
๕๒,546,000 ล้านตัน โดยมีมูลค่าประมาณ ๑๐4.๓6 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยที่ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าจืดร้อยละ ๕๙.๙ คิดเป็ นมูลค่าร้อยละ ๕๖.๐ และผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งร้อยละ ๔๐.๑ คิดเป็ น
มูลค่าร้อยละ ๔๔ มีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งในกลุ่มปลา ปริ มาณทั้งสิ้ น ๓๔,๒๘0,000 ตัน คิด
เป็ นมูลค่า ๖๒.๐๑ พันล้านเหรี ยญสหรัฐ Mollusk มีปริ มาณทั้งสิ้ น ๑๓,๐๑0,000 ตัน คิดเป็ นมูลค่า ๑๒.๙๓
พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ในกลุ่ม Crustacean มีปริ มาณทั้งสิ้ น ๕,๐๒o,000 ล้านตัน คิดเป็ นมูลค่า ๒๒.๘๑ พันล้าน
เหรี ยญสหรัฐ ผลผลิตสัตว์น้ าจืดส่ วนใหญ่ ได้แก่ ปลาตระกูล Carps, Pangasius และTilapia ขณะที่ผลผลิตจาก
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งประกอบด้วย หอยทะเล ได้แก่ หอยนางรม หอยลาย หอยแมลงภู่ หอยเป๋ าฮื้อ และ
หอยเชลล์ ปลาทะเล ได้แก่ Atlantic salmon, Rainbow trout, ปลาไหล กุง้ ทะเล ได้แก่ กุง้ ขาว สัตว์น้ าอื่นๆ ได้แก่
ปลิงทะเล แมงกระพรุ น เป็ นต้น โดยประเทศผูน้ าการผลิตของโลก ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ จีน อินเดีย เวียดนาม
อินโดนีเซีย ไทย บังคลาเทศ นอร์ เวย์ ชิลี ฟิ ลิปปิ นส์ และญี่ปุ่น โดยมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง ในปี พ.ศ. 2551
ดังนี้ 32,735,944 , 3,478,690 , 2,461,700 , 1,690,121 , 1,374,024 , 1,005,542 , 843,730, 843,142, 741,142 และ
732,374 ตัน ตามลาดับ ซึ่ งผลผลิตสัตว์น้ าประมาณ ๙๐% มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจากประเทศในเอเชีย จึง
เห็นได้วา่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในเขตเอเชียตะวันออก มีความสาคัญอย่างมาก ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต (FAO,
๒008)

รู ปที่ 1 แสดงประเทศผูผ้ ลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 6

(FAO, 2008)
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ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จีนเป็ นผูส้ ่ งออกรายใหญ่ที่สุดด้วยมูลค่าการส่ งออก ประมาณ ๓๑๙,000 ตัน คิดเป็ น
มูลค่าประมาณ ๑๒,๔00 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ตามด้วยประเทศนอร์ เวย์ มูลค่าประมาณ ๔,๑๓๒ ล้านเหรี ยญสหรัฐ
ประเทศไทย มูลค่าประมาณ ๔,๐๓๔ ล้านเหรี ยญสหรัฐ ประเทศสหรัฐ อเมริ กา มูลค่าประมาณ ๓,๘๕๑ ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ และเดนมาร์ ค มูลค่าประมาณ ๓,๕๖๖ ล้านเหรี ยญสหรัฐ
ส่ วนประเทศที่นาเข้าปลาและผลิตภัณฑ์ประมงมากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา ด้วยมูลค่า
การนาเข้า ประมาณ ๖๕,๒๖๖ ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ ญี่ ปุ่ น ประมาณ ๔๖,๓๖๑ ล้านเหรี ย ญสหรั ฐ ออสเตรเลี ย
ประมาณ๑๐,๓๓๘ ล้านเหรี ยญสหรัฐ แคนาดา ประมาณ ๙,๙๑๖ ล้านเหรี ยญสหรัฐ และอิตาลี ประมาณ ๗,๘๑๕
ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ โดยไทยได้ดุล การค้า สิ นค้า สั ตว์น้ า มาโดยตลอด เช่ น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ดุ ล การค้า อยู่ที่
๑๔๗,๐๘๙ ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากมีการนาเข้าเพิ่มขึ้น (FAO, ๒๐๑๐)
ข้อมูลจากสานักงานที่ปรึ กษาการเกษตรต่างประเทศ ประจาสหภาพยุโรป รายงานว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าเป็ นอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่เติบโตอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าของประเทศ
ทางแถบเอเชียและอเมริ กาใต้ที่เพิ่มขึ้นกว่า ๑ ใน ๓ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็ นต้นมา ปั จจุบนั ประมาณ ร้อยละ
๕๐ ของสัตว์น้ าที่ มนุ ษย์บริ โภค เช่ น ปลา ปู กุ้งและหอย ได้มาจากการเพาะเลี้ ยง แนวโน้มของอุ ตสาหกรรม
เพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า ยัง มี โอกาสเติ บโตขึ้ นได้เรื่ อยๆ เนื่ องจากเป็ นแหล่ ง โปรตี นที่ มีป ระโยชน์และมี คุ ณค่ าทาง
โภชนาการสู ง ในขณะที่การจับสัตว์น้ าจากแหล่งตามธรรมชาติกาลังลดลงเรื่ อยๆ เพราะสต็อกปลาลดลง จึงทา
ให้ค วามต้องการบริ โภคสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ ยงเพิ่ มมากขึ้ น ส่ วนการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าของสหภาพยุโรป
ปัจจุบนั มีผลผลิตได้ราว ๑,๓00,000 ตัน/ปี หรื อเท่ากับร้อยละ ๑๘ ของผลผลิตสิ นค้าประมงทั้งหมด
๒.๒ สถานการณ์ การเพาะเลีย้ งสั ตว์นา้ ภาพรวมภายในประเทศ
ข้อมูลของกลุ่มวิจยั และวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึง
ปี พ.ศ.2553 (ประมาณการผลผลิต) มีผลผลิตจากการทาประมงสัตว์น้ าเค็ม ลดลง 1,226,87o ตัน คิดเป็ นร้อยละ
44.23 แต่สัตว์น้ าจืด เพิ่มขึ้น 47,500 ตัน คิดเป็ นร้อยละ 23.57 ส่ วนผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเค็ม เพิ่มขึ้น
395,84o ตัน คิดเป็ นร้อยละ 84.76 และสัตว์น้ าจืด 161,380 ตัน คิดเป็ นร้อยละ 59.55 ตามลาดับ ข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า ในช่วงเวลา 11 ปี ที่ผา่ นมา โดยภาพรวมผลผลิตสัตว์น้ าของประเทศไทย ลดลงถึง 622,150 ตัน
(รู ปที่ 2) ซึ่ งเป็ นผลมาจากการจับสัตว์น้ าในทะเลลดลง ด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ราคาน้ ามันแพง แรงงานหายาก
สัตว์น้ าในทะเลลดจานวนลง แหล่งทาการประมงมีจากัด เป็ นต้น

๕

ประมาณการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลผลิตสัตว์น้ ารวมทั้งสิ้ น ๓,๐๙1,050 ตัน คิดเป็ นผลผลิตจากการจับ
จากทะเล ๑,๕๔๖,๘๓๐ ตัน คิดเป็ นร้อยละ ๕๐.๐๔ จากการจับจากแหล่ งน้ าจืด ๒๔๙,๐๐๐ ตันคิดเป็ นร้อยละ
๘.๐๕ จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ๘๖๒,๘๔๐ ตันคิดเป็ นร้อยละ ๒๗.๙๑ และจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
๔๓๒,๓๘๐ ตันคิดเป็ นร้อยละ ๑๓.๙๘ ของผลผลิตรวมโดยผลผลิตจากการพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเป็ นการเลี้ยง
กุง้ ทะเลร้อยละ ๕๙.๒ หอยทะเลร้อยละ ๓๘.๔ ปลาทะเลร้อยละ ๒.๔ ส่ วนผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด
เป็ นปลานิลร้อยละ ๔๐.๗ ปลาดุกร้อยละ ๒๖ ปลาตะเพียนร้อยละ ๑๐.๗ ปลาสลิดร้อยละ ๖.๕ ปลาสวายร้อยละ
๔ กุง้

ก้ามกรามร้อยละ ๖.๑ และอื่น ๆ ร้อยละ ๖
รู ปที่ 2 แสดงปริ มาณผลผลิตสัตว์น้ าเค็มและสัตว์น้ าจืดปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๓
(ที่มา: กลุ่มวิจยั และวิเคราะห์สถิติการประมง, ๒๕๕๓)
ส่ วนมูลค่าการประมงตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๓ พบว่า มีมูลค่า 157,603.1 , 138,619.60 ,
132,291.30 , 131,942.20 , 137,799.70 , 141,025.90 , 139,250.30 , 138,331.10 , 129,308.30 , 134,648.87 ,
131,222.30. ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งมีแนวโน้มลดลง แต่ในปี พ.ศ. 2553 มูลค่าของผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงมี
แนวโน้มสู งขึ้นทั้งจากการเพาะเลี้ยงจากน้ าจืด และการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยประมาณการมูลค่าจากการเพาะเลี้ยง
ชายฝั่ง ๖๐,๐๐๙.๘ ล้านบาท และมูลค่าจากการเพาะเลี้ยงน้ าจืด ๑๘,๙๔๘.๗ ล้านบาท แต่มูลค่าผลผลิตสัตว์น้ า
จากการประมงทะเล ในปี พ.ศ. ๒๕4๓ มีแนวโน้มลดลง จาก 49,401.80 ล้านบาท เหลือ 42,389.84 ล้านบาท ใน
ปี พ.ศ. 2553 ส่ วนมูลค่าการจับสัตว์น้ าจากแหล่งน้ าจืด มีแนวโน้นเพิ่มขึ้นจาก 7,024.80 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2543
เป็ น 9,874.00 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554 (รู ปที่ 3)

๖

รู ปที่ 3 แสดงมูลค่าสัตว์น้ าเค็มและสัตว์น้ าจืดปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๓
(ที่มา: กลุ่มวิจยั และวิเคราะห์สถิติการประมง, ๒๕๕๓)
๒.๒.๑ สถานการณ์การเพาะเลีย้ งสั ตว์นา้ จืด
การเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าจืดประกอบด้วยการเพาะเลี้ ยงปลากิ นพืช ปลากิ นเนื้ อ กุง้ ก้ามกรามและสัตว์น้ า
อื่นๆ เช่น จระเข้ กบ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเลี้ยงในบ่อ พื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๓
แสดงให้เห็นว่า พื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และในปี
พ.ศ.๒๕๕๓ พื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดของประเทศไทย มีแนวโน้มคงที่ ประมาณ ๙๐5,๐๐๐ – 961,000 ไร่
(รู ปที่ 4)
ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นการเลี้ยงปลากินพืชเป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็ นปลากินเนื้ อ พื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงมากอยูใ่ น
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศ โดยจังหวัดที่มีการเพาะเลี้ยงอันดับต้นของประเทศ ได้แก่
จังหวัดสมุทรปราการ 105,790 ไร่ นครปฐม 78,489 ฉะเชิงเทรา 40,470 ไร่ สุ พรรณบุรี 31,826 ไร่ และ
นครพนม 13,939 ไร่

๗

รู ปที่ 4 แผนภูมิแสดงพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดปี ๒๕๔๓-๒๕๕3
(ที่มา: กลุ่มวิจยั และวิเคราะห์สถิติการประมง, ๒๕๕๓)
ฟาร์ มเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าจื ดมีจานวนเพิ่มขึ้นทุ กปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๓ โดยในปี ๒๕๔๓ มี
ฟาร์ม ๒๕๖,๐๘๒ ฟาร์ม และจานวนฟาร์มเพิ่มเป็ น ๕๐๘,๙๕๘ ฟาร์ ม คิดเป็ นพื้นที่ ๙๐๕,๐๒๑ไร่ ในปี ๒๕๕๓
(รู ปที่ 5)

รู ปที่ 5 แสดงจานวนฟาร์ มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๓
(ที่มา: กลุ่มวิจยั และวิเคราะห์สถิติการประมง, ๒๕๕๓)
ผลผลิตสัตว์น้ าจืดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่สาคัญของไทยในช่ วงปี พ.ศ. ๒๕๔5-๒๕๕3 จัดอยูใ่ นสัตว์
น้ าเศรษฐกิจหลัก ๙ ชนิด นอกนั้นเป็ นสัตว์น้ าจืดชนิ ดอื่นๆ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลผลิตปลานิล ๑๗๙,๒๔๑

๘

ตัน ปลาดุก ๑๑๖,๘๗๕ ตัน ปลาตะเพียน ๔๓,๙๑๑ ตัน ปลาสลิด ๒๒,๓๗๖ ตัน ปลาสวาย-เทโพ ๑๗,๙๗๘ ตัน
กุง้ ก้ามกราม ๒๕,๖๐๖ ตัน ปลาช่ อน ๖,๙๑๑ ตัน ปลาแรด ๓,๗๖๔ ตัน และปลานวลจันทร์ เทศ ๗๒๗ ตัน
ตามลาดับ (รู ปที่ 6)

รู ปที่ 6 แสดงสัตว์น้ าจืดที่มีผลผลิตสู ง ๑๐ อันดับแรก ปี พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๔
(ที่มา: กลุ่มวิจยั และวิเคราะห์สถิติการประมง, ๒๕๕๓)
ปั จจุบนั พบว่า ปลานิล (Orechromis niloticus) เป็ นปลาน้ าจืดที่มีผนู ้ ิยมบริ โภคมาก อีกทั้งยังเป็ นปลาที่
เลี้ยงง่าย โตเร็ ว จึงทาให้มีความต้องการของตลาดสู งขึ้นเรื่ อยๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ เห็นได้จากการ
เพิ่มพื้นที่ในการเลี้ยงปลานิลตั้งแต่ปี 2538-2553 ที่มีพ้นื ที่เพิ่มขึ้นจาก 142,055.10 ไร่ เป็ น 344,069.50 ไร่ และมี
ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 76,054.42 ตัน เป็ น 179,240.00 ตัน อย่างไรก็ตามพบว่า การเลี้ยงปลานิลในประเทศไทย มี
แนวโน้นเพิม่ ขึ้น จนถึงปี พ.ศ. 2551 หลังจากนั้น ปี พ.ศ. 2552 – 2553 ผลผลิตปลานิลจากการเลี้ยง มีแนวโน้ม
ลดลง (รู ปที่ 7)
ปลานิลจัดเป็ นปลาเนื้ อขาวที่มีศกั ยภาพในการเป็ นสิ นค้าส่ งออกไปยังต่างประเทศในลักษณะของปลา
แล่เนื้อ ตลาดที่สาคัญๆ เช่น ญี่ปุ่น อเมริ กา อิตาลี เป็ นต้น จากสถิติมูลค่าผลผลิตปลานิลของโลก ตามรายงานของ
FAO ปี 2000 - 2006 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และจากสถิติการนาเข้าปลานิลของสหรัฐอเมริ กา ในปี
2549 สหรัฐอเมริ กา นาเข้าปลานิลเพิม่ ขึ้นจากปี 2548 ถึงร้อยละ 17 คิดเป็ นปริ มาณทั้งสิ้ น 158,253 ตัน ทั้งนี้
เนื่องจาก ปลานิลเป็ นปลาเนื้ อขาวตรงกับอุปนิสัย การบริ โภคของประชากรของสหรัฐอเมริ กา
สถานการณ์และแนวโน้มของการเพาะเลี้ยงปลานิลในประเทศไทย ในปี 2550 พบว่าปลานิลเป็ นสัตว์น้ า
จืดที่มีผลผลิตมากที่สุด จานวน 203,737 ตัน คิดเป็ นร้อยละ 36.87 ของผลผลิตสัตว์น้ าจืดทั้งหมดของไทย ส่ วน
มูลค่าประมาณ 5,884 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 36.87 ของมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ าจืดทั้งหมดของไทย การเลี้ยงปลา

๙

นิลส่ วนใหญ่เลี้ยงในบ่อ คิดเป็ นร้อยละ 91.65 เลี้ยงในกระชัง ร้อยละ 8.01 ส่ วนที่เหลือจะเลี้ยงในร่ องสวนและนา
ข้าว ร้อยละ 0.11 ตามลาดับ จากประมาณการผลผลิตปลานิลของไทย ปี 2553 มีประมาณ 180,000 ตัน ร้อยละ 92
บริ โภคในประเทศ ที่เหลืออีกร้อยละ 8 เป็ นการผลิตเพื่อการส่ งออก

รู ปที่ 7 แสดงผลผลิตปลานิล ปี พ.ศ. 2543-2553
(ที่มา: กลุ่มวิจยั และวิเคราะห์สถิติการประมง, ๒๕๕๓)
๒.๒.๒ สถานการณ์ การเพาะเลีย้ งสั ตว์ นา้ ชายฝั่ง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งในประเทศไทยได้เริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็ นต้นมา และได้มี
การขยายตัวอย่างรวดเร็ ว จากข้อมูลทางสถิติของกรมประมงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่า
ปริ มาณ สัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเพิ่มขึ้นจาก ๔๖๗,๐๗๐ ตัน เป็ น ๘๕๓,๖๐๐ ตัน หรื อเพิ่มขึ้น
ประมาณ ๒ เท่า (รู ปที่ 8) ปริ มาณที่เพิ่มขึ้นนั้น เกิ ดขึ้นจากการขยายตัวของการเพาะเลี้ ยงหอยทะเลและการ
เพาะเลี้ ย งกุ้ง ทะเล ซึ่ งเป็ นผลมาจากการส่ ง เสริ ม และการพัฒ นาเทคนิ ค การเลี้ ย ง ท าให้ เ กษตรกรประสบ
ความสาเร็ จในการเลี้ยงมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่าปริ มาณผลผลิตกุง้ ทะเลจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งคิดเป็ นร้อยละ ๕๙.๒ ของปริ มาณสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งทั้งหมด โดยที่ผลผลิตหอยทะเล
มีปริ มาณการผลิตคิดเป็ นร้อยละ ๓๘.๔ ของปริ มาณสัตว์น้ าชายฝั่ งทั้งหมด ส่ วนที่เหลื ออีกร้ อยละ ๒.๔ เป็ น
ปริ มาณผลผลิตของปลาทะเลชนิดต่าง ๆ

๑๐

รู ปที่ 8 แสดงผลผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๓
(ที่มา: กลุ่มวิจยั และวิเคราะห์สถิติการประมง, ๒๕๕๓)
การเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ าชายฝั่ ง ของไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเภทกุ้ง มี พ้ืนที่ เพาะเลี้ ยงประมาณ
๓๘๕,๐๐๐ ไร่ พื้นที่เลี้ยงปลาประมาณ ๕,๗๐๑ ไร่ และพื้นที่เลี้ยงหอยทะเลประมาณ ๗๘,๔๐๐ ไร่ พื้นที่ที่มีการ
เพาะเลี้ ยงชายฝั่ งทั้งหมดประมาณ ๔๖๙,๑๐๑ ไร่ จังหวัดที่มีการเพาะเลี้ ยงชายฝั่ งมากที่สุด ๕ อันดับ ได้แก่
จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี มีพ้ืนที่ ๖๘,๓๔๙ ไร่ ตามด้วยฉะเชิ งเทรา ๔๙,๙๗๐ ไร่ นครศรี ธรรมราช ๔๖,๐๓๖ ไร่
สมุทรปราการ ๔๓,๑๔๘ไร่ และจันทบุรี ๓๖,๓๑๖ ไร่
ปั จจุบนั ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยมีความหลากหลายในชนิดพันธุ์ กุง้ ทะเลนับเป็ น
ต้นแบบของการเพาะเลี้ ย งสัตว์น้ าชนิ ดหนึ่ งที่ มีก ารพัฒนาอย่างต่อเนื่ องมาเป็ นระยะเวลาเกื อบ ๔๐ ปี จนถึ ง
ปั จจุบนั และถือเป็ นสิ นค้าที่มีความสาคัญ ต่อเศรษฐกิ จของประเทศ สามารถกล่าวได้อย่างภาคภูมิใจว่าประเทศ
ไทยเป็ นผูน้ าแห่งเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุง้ ของโลก ผลผลิตของกุง้ ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงของไทยเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๔๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ประเทศไทยเป็ นผูน้ าในการผลิต
และสามารถส่ งออกสิ นค้ากุง้ ได้สูงสุ ดมีมูลค่าถึง ๑๐๗,๘๙๑ ล้านบาท ในขณะเดียวกัน ประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้
มีการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและเจาะตลาดการบริ โภคสิ นค้ากุง้ ด้วยกลยุทธ์ใหม่ๆ เช่นกัน จึงทา
ให้ประเทศเหล่านั้นสามารถก้าวขึ้นมาเป็ นคู่แข่งขันของไทยได้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พื้นที่การเลี้ยงกุง้ ของไทยได้
เกิ ดปั ญหาโรคระบาดในต้นฤดูการเลี้ ยง เกิ ดภาวะน้ าเค็มจัดและกุง้ โตช้า จึงทาให้เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงกุง้ ได้เริ่ มเปลี่ ยน
ชนิ ดกุง้ ที่เลี้ ยงจากกุง้ กุลาดาเป็ นกุง้ ขาวแวนนาไม จึงทาให้เกิ ดการขยายตัวของผูเ้ ลี้ ยงกุง้ ขาวแวนนาไมเพิ่มขึ้น
อย่างมาก การเลี้ยงกุง้ กุลาดาจึงลดลง (รู ปที่ 9)

๑๑

จากสถิติกรมประมงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่า ผลผลิตกุง้ ทะเลจากการเพาะเลี้ยงมีปริ มาณเพิ่มขึ้นทุกปี นับ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลผลิตประมาณ ๕๐๕,๕๐๐ ตัน โดย เป็ นกุ้งขาวแวนนาไม
ประมาณร้อยละ ๙๙ (ปริ มาณ ๕๐๐,๔00 ตัน) ส่ วนผลผลิตกุง้ กุลาดาร้อยละ ๑ (ปริ มาณ ๕,๐00 ตัน)

รู ปที่ 9 แสดงผลผลิตกุง้ ทะเลจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๓
(ที่มา: กลุ่มวิจยั และวิเคราะห์สถิติการประมง, ๒๕๕๓)
ในด้านการเพาะเลี้ยงปลาทะเลของประเทศไทย พบว่า ภาพรวมของผลผลิตปลาน้ ากร่ อยของประเทศ
ไทยปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีสัดส่ วนของการผลิ ตปลากะพงขาวประมาณร้ อยละ ๘๐ (ปริ มาณ ๑๖,๔๗๙ ตัน มูลค่า
๑,๘๕๑.๖ ล้านบาท) และปลากะรังประมาณร้อยละ ๒๐ (ปริ มาณ ๓,๙๓๓ ตัน มูลค่า ๘๕๖.๙๕ ล้านบาท) รู ปที่
10 จากข้อมู ล ดัง กล่ า วแสดงให้เห็ นว่า แม้ว่า ปลากะรั ง จะเป็ นปลาที่ มี ค วามส าคัญทางเศรษฐกิ จชนิ ดหนึ่ ง ที่
สามารถพัฒนาไปสู่ ก ารเป็ นสั ตว์น้ าเพื่ อการส่ ง ออกในอนาคตได้ และมี การศึ ก ษาเกี่ ยวกับปลากะรั ง มาเป็ น
เวลานาน แต่ยงั พบว่าในระหว่างการเพาะเลี้ยงยังคงมีปัญหาต่างๆ เช่น ไม่สามารถผลิตลูกพันธุ์จากโรงเพาะฟั ก
ได้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร ทาให้ยงั คงต้องอาศัยลูกพันธุ์ ปลาจากธรรมชาติ ทาให้ในปั จจุ บนั
ประสบปั ญหาการลดลงของลูกพันธุ์ในธรรมชาติ เนื่ องจากบริ เวณป่ าชายเลนที่เป็ นแหล่งอนุ บาลลูกปลาวัยอ่อน
เสื่ อมโทรมและถูกทาลายลง จึ งส่ งผลทาให้ลูกสัตว์น้ าวัยอ่อนลดลงด้วย นอกจากนี้ ยงั ประสบปั ญหาการตาย
ระหว่างการรวบรวมและการขนส่ งลูกปลาเพื่อการเลี้ยง

๑๒

รู ปที่ 10 แสดงผลผลิตปลากะรังจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๓
(ที่มา: กลุ่มวิจยั และวิเคราะห์สถิติการประมง, ๒๕๕๓)
ผลผลิตปลากะพงขาวมาจากการเพาะเลี้ยงเป็ นหลัก โดยมีปริ มาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี ๒๕๔๓
แต่ผลผลิตลดลงในปี ๒๕๕๐ เนื่องจากประสบปัญหาการเกิดมลภาวะทางน้ าต่าง ๆ เช่น การเกิดน้ าจืดหลากเข้าสู่
บริ เวณบ่อเลี้ยงหรื อกระชังเลี้ ยงปลากะพงขาว ทาให้ปลาไม่สามารถปรับตัวได้ทนั และเกิดการตายเป็ นจานวน
มาก ส่ ง ผลให้ผ ลผลิ ตโดยรวมของปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ ย งลดลงในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมี ปริ มาณ
๑๒,๓๖๖ ตัน คิดเป็ นมูลค่า ๑,๓๒๘ ล้านบาท ขณะที่ขอ้ มูลด้านการตลาดของปลากะพงขาว พบว่าผลผลิตส่ วน
ใหญ่ ใ ช้เ พื่ อการบริ โภคภายในประเทศ โดยเป็ นปลาขนาดกลาง มี ราคาหน้าฟาร์ ม เฉลี่ ย ๙๐-๑๒๐ บาทต่ อ
กิโลกรัม (รู ปที่ 11)
สาหรับผลผลิตปลาน้ ากร่ อยในบางจังหวัดของภาคใต้ เช่ น ปั ตตานี จะส่ งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
เช่ น มาเลเซี ย และสิ งคโปร์ เนื่ องจากมี ขอ้ ได้เปรี ยบด้านต้นทุ นการขนส่ งเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับจังหวัดอื่ น ๆ
สาหรับปลาทะเลชนิ ดอื่นๆที่สามารถพัฒนาเป็ นปลาเศรษฐกิจได้ในอนาคต เช่น ปลานวลจันทร์ ทะเล และปลา
ช่อนทะเล เป็ นต้น นั้น แม้วา่ ปลาเหล่านี้ มีศกั ยภาพที่จะพัฒนาเป็ นสิ นค้าสัตว์น้ าส่ งออกได้ แต่ในปั จจุบนั ยังคงมี
การศึกษากันน้อย ทาให้ขอ้ มูลพื้นฐานทางด้านการเพาะเลี้ยงมีไม่มากนัก และยังขาดแคลนพ่อแม่พนั ธุ์ปลา ทาให้
เกษตรกรขาดความต่อเนื่องของการเลี้ยง

๑๓

รู ปที่ 11 แสดงผลผลิตปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งปี พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๕๑
(ที่มา: กลุ่มวิจยั และวิเคราะห์สถิติการประมง, ๒๕๕๓)
สาหรับหอยทะเลนั้นเป็ นทรัพยากรสัตว์น้ าที่ถูกนามาใช้ประโยชน์เป็ นจานวนมากหลายชนิด เป็ นสัตว์
น้ าเศรษฐกิจที่สาคัญและมีการเพาะเลี้ยงเป็ นเวลานานมาแล้ว ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการเลี้ยงแบบดั้งเดิมโดยอาศัยการ
รวบรวมลู ก พันธุ์ จากธรรมชาติ เช่ น หอยนางรม หอยแครง หอยแมลงภู่ โดยประมาณการพื้ นที่ ก ารเลี้ ย ง
หอยแครง หอยแมลงภู่ และหอยนางรมในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มี เนื้ อที่ เท่า กับ ๕๓,๒๘๑ ไร่ ๑๙,๑๓๓ ไร่ และ
๕,๙๘๕ ไร่ ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พื้นที่การเลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่และหอยนางรม
มีเนื้อที่เท่ากับ ๕๕,๐๐๐ ไร่ ๑๙,๐๗๑ ไร่ และ ๖,๐๑๗ ไร่ ตามลาดับ (รู ปที่ 13)
เมื่ อพิ จารณาถึ ง ข้อมู ล ประมาณการปริ มาณผลผลิ ตจากการเพาะเลี้ ย งหอยแครงในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ปริ มาณผลผลิ ตหอยแครงประมาณ ๖๔,๙๐๔ ตัน คิ ดเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น ๑,๒๑๐.๕ ล้านบาท ในขณะที่ ปี พ.ศ.
๒๕๕๒ มีปริ มาณผลผลิตหอยแครงถึง ๖๕,๗๐๖ ตัน คิดเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น ๑,๒๒๕.๔ ล้านบาท การเพาะเลี้ยง
หอยแมลงภูใ่ นปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีปริ มาณผลผลิตเท่ากับ ๒๔๒,๒๗๓ ตัน คิดเป็ นมูลค่าทั้งสิ้ น ๘๒๙.๓ ล้านบาท
แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลผลิตรวมปริ มาณทั้งสิ้ น ๒๔๒,๙๐๒ ตัน คิดเป็ นมูลค่า ๘๓๐.๖ ล้านบาท (รู ปที่ 12)
ส่ วนผลผลิ ตหอยนางรมที่ได้มาจากการเพาะเลี้ ยงนั้น พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีปริ มาณลดลงกว่าปี พ.ศ.
๒๕๕๒ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลผลิต ๒๑,๐๗๕ ตัน และมูลค่าประมาณ ๓๐๙.๗๒ ล้านบาทและในปี พ.ศ.
๒๕๕๓ มีผลผลิต ๒๐,๘๗๘ ตัน และมูลค่าประมาณ ๓๐๖.๘๒ ล้านบาท (รู ปที่ 14)
ในช่ วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงหอยแครง หอยแมลงภู่ และหอยนางรมต่างๆ ได้รับ
ผลกระทบจากปั จจัยต่างๆ ในระหว่างการเลี้ ยง เช่น การมีน้ าจืดไหลเข้ามาสู่ บริ เวณแหล่งเลี้ยงหอย หรื อปั ญหา

๑๔

การเกิ ดโรคระบาดชนิ ดต่างๆ โดยเฉพาะในการเลี้ ยงหอยแมลงภู่ที่เกิ ดโรคที่ มีสาเหตุมาจากหนอนตัวแบนใน
กลุ่ม เทอแบลลาเรี ย (Turbellaria sp.) จึงทาให้มีปริ มาณผลผลิตหอยแมลงภู่และหอยนางรมลดน้อยลง แม้ว่า
จะมีการขยายพื้นที่การเลี้ยงเพิม่ มากขึ้นก็ตาม

รู ปที่ ๑2 แสดงผลผลิตหอยแครงจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๓
(ที่มา: กลุ่มวิจยั และวิเคราะห์สถิติการประมง, ๒๕๕๓)

รู ปที่ ๑3 แสดงผลผลิตหอยแมลงภู่จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๓
(ที่มา: กลุ่มวิจยั และวิเคราะห์สถิติการประมง, ๒๕๕๓)

๑๕

รู ปที่ ๑4 แสดงผลผลิตหอยนางรมจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๓
(ที่มา: กลุ่มวิจยั และวิเคราะห์สถิติการประมง, ๒๕๕๓)
นอกจากนี้ หอยทะเลหลายชนิด มีการจับจากธรรมชาติข้ ึนมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่ องในปริ มาณมาก
เช่น หอยลาย หอยเชลล์ หอยตลับ หอยชักตีน หอยตะเภา เป็ นต้น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม
ทาให้ทรัพยากรสัตว์น้ าถูกทาลายลงไปมากจนเกินกาลังที่ธรรมชาติจะทดแทนได้ทนั หรื อบางชนิ ดอยูใ่ นสภาวะ
ใกล้สูญพันธุ์ จึงมีความจาเป็ นต้องศึ กษาหาทางเพาะขยายพันธุ์เพื่อนาไปปล่อยเพิ่มปริ มาณในธรรมชาติ หรื อ
พัฒนาการเพาะเลี้ ยงให้เป็ นสัตว์น้ าเศรษฐกิ จชนิ ดใหม่ข้ ึนเพิ่มเติมจากชนิ ดที่มีการใช้ประโยชน์อยู่เดิ ม รวมทั้ง
ศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการอนุรักษ์เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนต่อไปได้
นอกจากหอยทะเลจะมี คุณค่า ใช้เพื่ อเป็ นอาหารซึ่ งมี ศกั ยภาพที่ จะสามารถเพิ่ มผลผลิ ตให้เป็ นแหล่ ง
โปรตีนราคาไม่แพงที่คนทัว่ ไปสามารถหามาบริ โภคได้ทุกระดับแล้ว เปลือกและผลิตภัณฑ์จากหอยทะเลหลาย
ชนิ ดยังมีมูลค่าสู ง เช่น หอยมุก หอยโข่งเขียว หอยบางชนิ ดเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดสัตว์ทะเลสวยงามเพื่อเลี้ยง
ประดับในตูส้ ัตว์ทะเล เช่ น หอยมือเสื อ ซึ่ งเป็ นสัตว์คุม้ ครองแต่มีการลักลอบเก็บจากทะเลนามาขาย โดยที่เรา
สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้เป็ นเวลานานมาแล้ว น่าจะมีการศึกษาแนวทางพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหรับตอบสนอง
ความต้องการของตลาดหอยสวยงามมีชีวติ ซึ่ งจะสามารถส่ งออกทารายได้ให้แก่ประเทศต่อไปได้อีกทางหนึ่ง
สาหรับการเพาะเลี้ยงปูทะเลนั้น เริ่ มมีการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยเป็ นการเลี้ยงแบบดั้งเดิ ม
ของเกษตรกร เนื่องจากสามารถหาพันธุ์ปูได้ง่ายจากธรรมชาติและราคาจาหน่ายที่ต่า ในปั จจุบนั แม้วา่ ปูทะเลจะ
เป็ นสัตว์น้ าเศรษฐกิ จที่ มีค วามส าคัญอี กชนิ ดหนึ่ ง ของประเทศไทย เนื่ องจากเนื้ อมี รสชาติ ดี เป็ นที่ นิยมของ
ผูบ้ ริ โภคทั้งในและต่างประเทศ สามารถส่ งออกเป็ นสิ นค้าสัตว์น้ าไปขายยังต่างประเทศ เช่ น ฮ่องกง สิ งคโปร์
มาเลเซี ย และสหรัฐอเมริ กาได้ แต่อย่างไรก็ตามจากการที่ผลผลิ ตปูทะเลส่ วนใหญ่เกือบร้อยละ ๑๐๐ ได้มาจาก

๑๖

การจับจากธรรมชาติ จึงทาให้ปริ มาณปูทะเลในแหล่งน้ าธรรมชาติลดลงเป็ นอย่างมาก ทาให้ปูมีราคาสู งขึ้นมาก
เช่น ปูขนาด ๑๐-๑๒ ตัว/กิโลกรัม ราคา ๑๕-๒๐ บาทในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีราคาสู งขึ้นเป็ น ๙๐-๑๑๐ บาท จาก
สถิติกรมประมงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่าปูทะเลที่จบั ได้จากธรรมชาติเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีปริ มาณลดลง
เกือบร้อยละ ๑๕ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีปริ มาณปูทะเลที่จบั ได้ประมาณ ๑,๗๔๔ ตัน คิดเป็ นมูลค่า ๑๗๓ ล้าน
บาท แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถจับปูทะเลได้ ๓,๓๔๖ ตัน คิดเป็ นมูลค่า ๓๗๖ ล้านบาท โดยภาพรวมของ
ปริ มาณผลผลิตปูชนิดต่างๆพบว่า ประมาณร้อยละ ๗๐ ของผลผลิตปูท้ งั หมดเป็ นปูมา้ คิดเป็ นปริ มาณ ๒๔,๒๐๐
ตัน มูลค่า ๒,๔๑๐ ล้านบาท รองลงมาเป็ นปูชนิดอื่นๆและปูทะเล คิดเป็ นร้อยละ ๒๑ และร้อยละ ๙ ตามลาดับ
ทั้งนี้ การที่ ปริ มาณปูในธรรมชาติ ลดลงอย่างรวดเร็ วนั้น มี สาเหตุ เนื่ องมาจากป่ าชายเลนที่ เป็ นแหล่ งของการ
อนุ บาลสัตว์น้ าวัยอ่อน ซึ่ งรวมถึ งปูทะเลถู กทาลายหรื อใช้ประโยชน์มากเกิ นไป จนทาให้ป่าชายเลนรวมทั้ง
สภาวะแวดล้อมชายฝั่ งทะเลเสื่ อมโทรม จึงส่ งผลกระทบต่อจานวนประชากรปูทะเลของประเทศไทยที่ลดลง
อย่างรวดเร็ ว รวมทั้งการจับปูทะเลมาจาหน่ายมากเกินไป จนเกินกาลังการผลิตตามธรรมชาติ จนไม่สามารถผลิต
ปูทะเลให้เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เพิ่มขึ้นได้ จึงทาให้ในปั จจุบนั ประเทศไทยได้มีการนาเข้าปู
ทะเลจากต่างประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย ปากี สถาน บังคลาเทศ พม่า และเวียดนาม เป็ นต้น เข้ามาตอบสนอง
ต่อผูบ้ ริ โภคเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีการนาปูทะเลที่มีขนาดเล็กที่นาเข้ามาจากต่างประเทศไปเลี้ยงต่อในระยะเวลา
สั้น ๆ เพื่อส่ งขายไปยังประเทศต่างๆ อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ในปั จจุบนั จะมีการพัฒนารู ปแบบการเพาะเลี้ยงปูมา้ และปูทะเลไปสู่ การเลี้ยงในเชิ ง
พาณิ ชย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เพิ่มสู งขึ้นก็ตาม แต่ปริ มาณผลผลิ ตปูที่ได้
ยังคงมีผลผลิตต่า และมีปริ มาณไม่แน่นอน จึงยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เพิม่ มากขึ้น
๓. องค์ กรระหว่างประเทศกับการเพาะเลีย้ งสั ตว์นา้ ของไทย
๓.๑ ASEAN-SEAFDEC
๓.๑.๑ ข้ อมติเรื่องการจัดการประมงอย่ างยัง่ ยืนเพือ่ ความมั่นคงทางด้ านอาหารของภูมิภาคอาเซียน
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการเรื่องการประมงอย่ างยัง่ ยืนสาหรับความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาค
อาเซียนจนถึงปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ASEAN-SEAFDEC Conference on Sustainable
Fisheries for Food Security Towards 2020: Fish for the People 2020 “Adaptation to a Changing
Environment”
๓.๑.๑.๑ ข้ อมติเรื่องการจัดการประมงอย่ างยัง่ ยืนเพือ่ ความมั่นคงทางด้ านอาหารของภูมิภาค
อาเซียนจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๗

ข้อมติฯ เป็ นกรอบนโยบายที่สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซี ยน เพื่อให้มีการพัฒนาที่ยงั่ ยืนด้านการ
ประมง ก่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั ในปั จจุบนั และอนาคต และทาให้ระบบสวัสดิการสังคมที่ดีสาหรับประชาชน ข้อ
มติที่รัฐมนตรี อาเซียนด้านการประมงเห็นชอบร่ วมกันมีท้ งั สิ้ น ๒๓ ข้อ ครอบคลุมทุกมิติของภาคการประมง
ได้แก่
- การผลิตสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าจากภูมิภาคอาเซี ยนเพื่อให้บงั เกิดความมัน่ คงทางด้าน
อาหาร และบรรเทาความยากจนโดยให้ชุมชนประมงผลิตสิ นค้าประมงเป็ นอาชีพทางเลือก
- พัฒนาการบริ หารจัดการประมงให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยส่ งเสริ มให้เกิดการจัดการร่ วม ระหว่าง
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับภาครัฐ และส่ งเสริ มการจัดการประมงและทาประมงที่สอดคล้องไปกับระบบนิเวศ
(Ecosystem approach)
- เสริ มสร้างให้ชุมชนประมงมีความคล่องตัว สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากสภาวะอากาศแปรปรวน ซึ่ งเป็ นอุปสรรคต่อการจับสัตว์น้ าและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้
- ปรับปรุ งมาตรฐานสิ นค้าประมง ส่ งเสริ มมาตรการร่ วมอาเซี ยนด้านการปรับมาตรฐานสิ นค้า
ให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้
- ปรับปรุ งสภาพการทางานของลูกจ้างและแรงงานประมงให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
- การพัฒนายุทธศาสตร์ หุ้นส่ วนและความร่ วมมือระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน และกับ
องค์กรระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการสนับสนุ นทางการเงิน การพัฒนาความรู ้และเทคโนโลยี
- ส่ งเสริ มการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและการใช้พลังงานทดแทน
- ส่ งเสริ มให้มีการนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบการกาหนดนโยบายบริ หารจัดการประมง
ให้มีประสิ ทธิภาพ
๓.๑.๑.๒ แผนปฏิบัติการเรื่ องการประมงอย่ างยัง่ ยืนสาหรั บความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาค
อาเซียนจนถึงปี ๒๕๖๓
การประชุ มเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซี ยน-ซี ฟเดค เรื่ องการประมงอย่างยัง่ ยืนเพื่อความมัน่ คงด้าน
อาหารจนถึ ง ปี ๒๕๖๓ ในเรื่ อง “การปรั บ ตัวเพื่ อ เผชิ ญอุ ป สรรคจากสภาพแวดล้อมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป” มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริ มสร้างความร่ วมมือขององค์กรการประมงในภาครัฐ เพื่อประสานนโยบาย แผนงานและ
กิ จกรรมต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุ นการประมงอย่างยัง่ ยืน ความมัน่ คงด้านอาหารและความปลอดภัยใน
ระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยมีมติรับแผนปฏิบตั ิการเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาแผนงาน โครงการและ
กิ จกรรมประมงในอีก ๑๐ ปี ข้างหน้า ประกอบด้วยแผนงาน ๖ ด้าน คือ ๑) แผนงานและสารสนเทศ ๒) การ

๑๘

จัดการประมง ๓) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๔) การใช้ประโยชน์สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอย่างคุม้ ค่า ๕) การค้า
สัตว์น้ า และ ๖) การกาหนดแนวนโยบายร่ วมระดับภูมิภาคและสากล โดยสาระสาคัญมีดงั นี้
๓.๑.๑.๒.๑ แผนงานและสารสนเทศ
ส่ งเสริ มให้มีการวางแผนการจับสัตว์น้ าเค็ม สัตว์น้ าจืดและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเข้าไว้ดว้ ยกัน
เพื่อส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในภาคการประมง ทั้งในด้านเศรษฐกิ จ สังคมและสภาพแวดล้อมในแง่
ของระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังเสริ มสร้างกลไกด้านสถิติการประมงระดับชาติ และระบบสารสนเทศ
ประมงในระดับภูมิภาคให้ดียงิ่ ขึ้น รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน
๓.๑.๑.๒.๒ การจัดการการประมง
ในภาพรวมจะมีการเร่ งรัดพัฒนาการจัดการประมงโดยใช้หลักทางนิเวศ โดยจัดทานโยบายที่
รัดกุมและดาเนิ นการให้มีประสิ ทธิ ภาพ และให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยตรง และเสริ มบทบาทของชุมชนท้องถิ่น
ให้มีส่วนร่ วมในการบริ หารการประมงทุกขั้นตอน รวมถึงส่ งเสริ มการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การส่ งเสริ มให้มีวธิ ี การจ้างงานที่เหมาะสม พัฒนาแรงจูงใจทางการเงิน และเสริ มสร้างให้มีการปรับแผนงานที่มี
อยูโ่ ดยพิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่ วนของการประมงทะเลนั้น ต้องเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งด้านนโยบายและการออกกฎหมาย
ระดับชาติและระดับภูมิภาค เพื่อดาเนินการในการปราบปรามการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้
การควบคุม หรื อ IUU Fishing การพัฒนาเครื อข่ายการติดตาม ควบคุ มและระแวดระวัง (MCS) รวมถึงความ
พยายามในการแก้ไขปั ญหาเรื่ องการรักษาความปลอดภัยในทะเล นอกจากนี้ ให้ใช้ประโยชน์น่านน้ าที่ติดต่อกับ
ชายฝั่งให้ได้ประโยชน์ตามควรให้มากที่สุด เช่นการส่ งเสริ มให้วางแนวปะการังเทียม
ในส่ วนของการประมงน้ าจืดนั้น จะต้องดาเนิ นการรณรงค์ปลูกจิตสานึ กเรื่ องความสาคัญของ
ประมงน้ า จื ดที่ ช่ วยให้ เกิ ดความมัน่ คงทางอาหาร ฟื้ นฟู และปรั บ ปรุ ง ที่ อยู่อาศัย และปล่ อยพันธุ์ สั ต ว์น้ า จื ด
สนับสนุ นให้มีการประสานงานและวางแผนการใช้ประโยชน์ลุ่มน้ าทั้งในส่ วนของประเทศ และการบริ หาร
จัดการร่ วมกันในกรณี มีประเด็นที่ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนจะต้องร่ วมบริ หารจัดการทรัพยากร/ลุ่มน้ า จัดทาคู่มือ
การส่ งเสริ มให้มีการใช้ตวั ชี้ วดั อย่างง่ายแต่มีความน่าเชื่ อถือสาหรับการบริ หารจัดการประมงในพื้นที่น้ าจืดและ
พื้นที่น้ าท่วมถึง
๓.๑.๑.๒.๓ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
พัฒนาวิธีการและดาเนิ นการตามคู่มืออาเซี ยนว่าด้วยแนวปฏิ บตั ิดา้ นการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าที่ดี
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และรับผิดชอบ บูรณาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเข้ากับกิ จกรรมด้านการพัฒนาชนบท
รวมถึ งดาเนิ นมาตรการหรื อยุทธศาสตร์ ในระดับชาติ และระดับท้องถิ่ น เพื่อป้ องกันการพัฒนาไม่ให้เกิ นขี ด
ความสามารถ และไม่เป็ นภัยต่อสิ่ งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังสนับสนุ นงานวิจยั และงานพัฒนาด้านการปรับปรุ ง
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ทรัพยากรพันธุ กรรม การผลิ ตและการขนส่ งพันธุ์สัตว์น้ าและประเมินผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศที่ มีต่อการบริ หารพ่อแม่พนั ธุ์สัตว์น้ า การควบคุ มโรคสัตว์น้ าและโรคระบาดสัตว์น้ าที่รุนแรงไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อการเพาะเลี้ ยง และระบบนิ เวศ รวมถึงการจัดตั้งระบบเตือนภัยโรคสัตว์น้ าของภูมิภาค พัฒนา
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและร่ วมวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ
ให้กบั เกษตรกรและผูด้ าเนินธุ รกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
๓.๑.๑.๒.๔ การใช้ประโยชน์สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าอย่างคุม้ ค่า
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์สัตว์น้ าที่จบั ได้อย่างคุม้ ค่า และลดการสู ญเสี ย
หลังการจับ และพัฒนาระบบการขนถ่าย การเก็บรักษา และขนส่ งสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า นอกจากนั้น ยัง
ส่ งเสริ มการผลิ ตและเก็บรักษาผลิ ตภัณฑ์สัตว์น้ าพื้นบ้านให้มีคุณภาพและมีความหลากหลาย มีมาตรฐานและ
ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ผ่านการส่ งเสริ มโครงการ หนึ่ งหมู่บา้ นหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ประมง หรื อ One Village One
Fisheries Product-FOVOP ซึ่ งจะต้องมีการพัฒนาแรงจูงใจด้านการเงินและแหล่งเงินทุนขนาดเล็ก พร้อมกันนี้
ยังจะให้ความสาคัญกับความช่ วยเหลื อในระดับชาติเพื่อให้วิสาหกิ จประมงทุกสาขามีการพัฒนาโดยมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
๓.๑.๑.๒.๕ การค้าสัตว์น้ า
ส่ งเสริ มความร่ วมมื อระหว่างประเทศสมาชิ กอาเซี ยนในการพัฒนามาตรฐานสิ นค้าประมง
อาเซี ยนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และช่ วยเหลื อผูผ้ ลิ ตรายย่อยในการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานด้านอาหาร
ปลอดภัย และคุ ณ ภาพสั ตว์น้ า นอกจากนี้ ยัง จะจัด ตั้ง มาตรฐานของสิ น ค้า ประมงอาเซี ย นที่ ส อดคล้อ งกับ
มาตรฐานสากลและแนวปฏิบตั ิของชาวประมงในภูมิภาคเพื่อปกป้ องการกีดกันทางการค้าจากมาตรฐานเอกชนที่
ผูกขาดกับผูน้ าเข้าในต่างประเทศ และภาครัฐจะร่ วมมือกับภาคเอกชนในการต่อสู ้และต่อรองการแข่งขันทาง
การค้าที่ไม่เป็ นธรรม รวมถึงการกีดกันทางการค้าอื่นๆ ด้วย

๓.๑.๑.๒.๖ การกาหนดแนวนโยบายระดับภูมิภาคและสากล
ประเทศสมาชิกอาเซี ยนจะร่ วมกันกาหนดแนวทาง/ท่าทีต่อเวทีการประชุมสากล ทั้งในกรอบ
วิชาการและการค้า เช่น การค้าสัตว์น้ าภายใต้กรอบ CITES คณะกรรมาธิการประมงของ FAO คณะกรรมาธิการ
ด้านสุ ขอนามัยและมาตรฐาน หรื อ โคเด็กซ์ องค์การการค้าโลก คณะกรรมการบริ หารจัดการทรัพยากรประมงทู
น่าในกรอบภูมิภาค เพื่อสร้างอานาจการต่อรองผลประโยชน์ภาคการประมงของอาเซี ยนในกรอบการประชุม
นั้นๆ
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๓.๒ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
OECD เป็ นเสมือนคลังสมองและเวทีการแลกเปลี่ยนของทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาของ
ประเทศต่างๆในเวทีโลก กิจกรรมหลักของ OECD ในบริ บทของการพัฒนาภาคการประมง คือ จัดเวทีประชุ ม
ระดมความคิดเชิงวิชาการระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางบริ หารจัดการทรัพยากร
ประมงให้มีความยัง่ ยืนและเหมาะสมกับสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และส่ งผ่านข้อเสนอแนะเชิ ง
นโยบายให้แก่กลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อนาไปแปลงสู่ การปฎิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม สถานะปั จจุบนั ประเทศไทยเป็ น
ผูส้ ังเกตุการณ์ประจาในการประชุมของคณะกรรมการ OECD-COFI ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการผูเ้ ชี่ ยวชาญที่กาหนด
และเสนอแนะแนวทางการบริ หารจัดการภาคการประมงของกลุ่มประเทศสมาชิ ก ดังนั้นบทบาทของ OECD จึง
มีความสาคัญต่อการพัฒนาภาคการประมง ตลอดจนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศไทย
แผนงานที่ OECD ดาเนินการในช่วงระยะเวลาต่างๆ มีดงั นี้
๓.๒.๑ แผนงานระหว่างปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ เน้น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้
๓.๒.๑.๑ การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจจากแผนงานฟื้ นฟูภาคการประมง
๓.๒.๑.๒ การวิเคราะห์ ปัจยั เสี่ ยงจากมิ ติทางชี วภาพและมิ ติทางเศรษฐกิ จ และข้อจากัดของ
ข้อมูลในการกาหนดแผนฟื้ นฟูภาคการประมง
๓.๒.๑.๓ การปฎิ รูปนโยบายการประมง ด้วยข้อเสนอแนะเพื่อเสริ ม สร้ างแรงจูงใจให้แก่
เกษตรกรและชาวประมง รวมถึงผ็มีส่วนได้ ส่ วนเสี ยจากแผนการฟื้ นฟูภาคการประมง
๓.๒.๑.๔ การวิเคราะห์กรณี ศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อถอดบทเรี ยน
จากการปฎิบตั ิที่ดี ในการกาหนดข้อเสนอแนะและแนวทางการบริ หารจัดการอย่างเป็ นรู ปธรรม
๓.๒.๒ แผนงานระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๑ เน้น ๒ แนวทางหลัก ดังนี้
๓.๒.๒.๑ การปฎิ รูปนโยบายการประมง เพื่อสรุ ปข้อเสนอแนะในการปฎิ รูปนโยบายการ
ประมง
๓.๒.๒.๒ ผลกระทบของโลกาภิวฒั น์ต่อภาคการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
๓.๒.๓ แผนงานระหว่างปี ๒๕๔๖-๒๕๔๘ เน้น ๓ แนวทางหลัก ดังนี้
๓.๒.๓.๑ การติดตามผลกระทบของการเปิ ดเสรี ตลาดการประมง
๓.๒.๓.๒ การติดตามปั ญหาทางเศรษฐกิ จและสังคมจากผลกระทบของแผนปฎิ บตั การ IUU
Fishing ในระดับสากล และเผยแพร่ ผลกระทบต่อการบริ หารจัดการภาคการประมงอย่างยัง่ ยืน
๓.๒.๔ แผนงานในปี ๒๕๕๔ เน้น ๒ แนวทางหลัก ดังนี้
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๓.๒.๔.๑ การศึ ก ษาฉบับ สมบูรณ์ ของเศรษฐศาสตร์ ว่า ด้วยการฟื้ นฟูภาคการประมง โดยมี
สาระสาคัญดังนี้ แนวทางการลงทุนฟื้ นฟูภาคการประมงทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค และแนวทางการ
ปฎิ บตั ิ ที่ดีใ นการบริ หารจัดการฟื้ นฟูภาคการประมงด้วยเครื่ องมื อและกลไกทางเศรษฐศาสตร์ จากตัวอย่า ง
กรณี ศึกษาต่างๆ
๓.๒.๔.๒ การศึกษาฉบับสมบูรณ์ของระบบการรับรองการผลิตสิ นค้าประมงจากการทาการ
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยมีสาระสาคัญดังนี้ แนวทางการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
สิ นค้าประมงจากการทาการประมงและการเพาะเลี้ยง และแนวทางการตรวจสอบย้อนกลับด้วยระบบการรับรอง
ฉลากสิ่ งแวดล้อม
๓.๒.๕ แผนงานในปี ๒๕๕๕ เน้น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้
๓.๒.๕.๑ การทบทวนสถานการณ์ภาคการประมง ได้แก่ สถิติการประมง และสถานการณ์ของ
นโยบายด้านการประมงและผลกระทบจากการดาเนินการตามนโยบายของประเทศสมาชิกและประเทศผูส้ ังเกตุ
การณ์
๓.๒.๕.๒ การพัฒนาคู่มืออ้างอิงเพื่อการจัดการภาคการประมง
๓.๒.๕.๓ แนวทางการเติบโตอย่างสี เขียว และเศรษฐศาสตร์ การเมืองของภาคการประมง
๓.๒.๕.๔ แนวทางการบริ หารพื้นที่แบบบูรณาการทางทะเล
๓.๓ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC)
๓.๓.๑ การเปิ ดเสรี การลงทุ นด้านการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า ตามความตกลงว่าด้วยการลงทุ น
อาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Area: ACIA)
อาเซี ยนได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซี ยน (ASEAN Comprehensive Investment
Area: ACIA) เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ ๑๔ ซึ่ งความตกลง
ACIA เป็ นความตกลงที่จดั ทาขึ้ นโดยปรับปรุ งจากกรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซี ยน (The Framework
Agreement on ASEAN Investment Area) หรื อความตกลง AIA เดิม ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
ความตกลงส่ งเสริ มและคุม้ ครองการลงทุน (ASEAN Investment Guarantee Agreement: ASEAN IGA) ซึ่ งมีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยผนวกให้เป็ นความตกลงเต็มรู ปแบบฉบับเดียว ประกอบด้วย ๔ เรื่ องหลัก ได้แก่
การเปิ ดเสรี การลงทุน การให้ความคุ ม้ ครอง การส่ งเสริ มการลงทุนและการอานวยความสะดวกด้านการลงทุน โดย
ครอบคลุมการลงทุนใน ๕ ภาค คือ เกษตร ประมง ป่ าไม้ เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมการผลิตและบริ การที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การเปิ ดเสรี การลงทุนภายใต้ความตกลง ACIA จะต้องไม่นอ้ ยไปกว่าพันธกรณี ที่กาหนดภายใต้ความตกลง AIA
เดิม และภายใต้ความตกลงเขตการลงทุนอาเซี ยนหรื อความตกลง AIA เดิม ประเทศไทยมีพนั ธกรณี จะต้องเปิ ด
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เสรี การลงทุนในกิ จการ ๓ สาขา คือ สาขาการทาประมงเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การทาไม้จากป่ าปลูก และการ
เพาะขยายหรื อปรับปรุ งพันธุ์พืช ซึ่ งประเทศไทยผูกพันไว้ในรายการสงวนชัว่ คราว (Temporary Exclusion ListTEL) ซึ่ งจะต้องเปิ ดให้นกั ลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซี ยนสามารถเข้ามาลงทุ นถือหุ ้นในการประกอบกิจการ
ทั้ง ๓ สาขาได้สูงสุ ดร้ อยละ ๑๐๐ ของทุ นจดทะเบี ยน ตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป ทั้ง นี้
คณะกรรมการความร่ วมมือด้านการลงทุนอาเซี ยน (CCI) ได้ผอ่ นปรนให้ประเทศสมาชิ กสามารถนารายการข้อ
สงวนชัว่ คราว มาปรับปรุ งการเปิ ดเสรี การลงทุนให้กบั นักลงทุนอาเซี ยนเพิ่มขึ้นเป็ นระยะๆ โดยไม่จาเป็ นต้องเปิ ด
ให้เข้ามาถือหุน้ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ทันที ซึ่ งเป็ นแนวทางที่ผอ่ นปรนและนับว่าเป็ นประโยชน์กบั ประเทศไทย ซึ่ งหาก
ดาเนิ นการได้จะช่ วยให้ไทยไม่ผิดพันธกรณี ที่ผกู พันไว้ ทั้งนี้ การออกมาตรการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ประกอบกิ จการของอาเซี ยน ตามหลักการภายใต้ความตกลง AIA และความตกลง ACIA แล้ว ต้องไม่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งกีดกันนักลงทุนอาเซี ยน/ต่างชาติในการเข้ามาลงทุนฯ
ภายหลังที่อาเซี ยนได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซี ยน (ASEAN Comprehensive
Investment Area: ACIA) เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ ๑๔ ทา
ให้สมาชิกอาเซี ยนแต่ละประเทศต้องเร่ งดาเนิ นมาตรการภายในเพื่อรองรับการปฏิบตั ิตามข้อผูกพันภายใต้ความ
ตกลงฯ และจากผลการหารื อแนวทางการเปิ ดเสรี ของอาเซี ยนภายใต้ความตกลง ACIA เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๓ ณ ประเทศบรู ไน อาเซี ยนได้เห็นร่ วมกันสาหรับกิจการสงวนชัว่ คราว ๓ สาขา คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
การทาไม้จากป่ าปลูก และการเพาะขยายและปรับปรุ งพันธุ์พืช การเปิ ดเสรี การลงทุนภายใต้ความตกลง ACIA
นอกจากการยกเลิ กมาตรการที่จากัดการลงทุน หรื อการอนุ ญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนถื อหุ ้นได้ร้อยละ ๑๐๐
ยังให้ใช้วิธีการปรับปรุ งให้มีการเปิ ดเสรี มากขึ้น กล่าวคือ มีการผ่อนปรนให้ประเทศสมาชิ กสามารถนารายการข้อ
สงวนชัว่ คราวมาปรับปรุ งการเปิ ดเสรี การลงทุนให้กบั นักลงทุนอาเซี ยนเพิ่มขึ้นเป็ นระยะๆ โดยไม่จาเป็ นต้องเปิ ดให้เข้า
มาถือหุ ้นร้อยละ ๑๐๐ ในทันที ซึ่ งถือว่าเป็ นการเปิ ดเสรี การลงทุนตามพันธกรณี ดว้ ย (รายงานการประชุมรายงานการ
ประชุ มคณะทางานพิจารณาแนวทางและผลกระทบในการเปิ ดเสรี การลงทุนภายใต้กรอบความตกลงเขตการ
ลงทุนอาเซียน (AIA) และความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) กรมประมง, ๒๕๕๓)
สาหรับประเทศไทยนั้น เนื่ องจากมีเกษตรกร ผูป้ ระกอบการ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องได้
แสดงความกังวลว่าการเปิ ดเสรี การลงทุ นดังกล่าวอาจส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ สังคมของประเทศไทยอย่าง
กว้างขวาง ทาให้คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้เลื่อนการเปิ ดเสรี การลงทุนในกิจการทั้ง ๓ สาขา จากเดิมที่ความตกลง
AIA กาหนดไว้ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกไปก่อน และให้มีคณะทางานเพื่อหารื อและเสนอแนวทางการ
เปิ ดเสรี การลงทุนและการเยียวยาผลกระทบ รวมทั้งให้มีขอ้ สงวนการเปิ ดเสรี การลงทุนในกิ จการ ๓ สาขาดังกล่าว
การเปิ ดเสรี การลงทุนในสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้กบั นักลงทุนอาเซี ยนเข้ามาถือหุ ้นในกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าได้ สู ง สุ ดร้ อ ยละ ๑๐๐ ของทุ น จดทะเบี ย นนั้ น อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของ
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ภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของไทย และอาจส่ งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
รวมทั้งวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ และความมัน่ คงทางอาชี พ ตลอดจนความมัน่ คงทางอาหารของประเทศไทย ซึ่ งเป็ น
ประเด็นสาคัญที่ส่งผลต่อภาพรวมทั้งหมดของการดาเนิ นการที่เกี่ ยวข้องกับการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าของประเทศใน
อนาคต
๓.๔ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
๓.๔.๑ จรรยาบรรณในการทาการประมงอย่างรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible
Fisheries)
FAO ได้พฒั นาแนวคิดทางการประมงอย่างรับผิดชอบและจัดทาจรรยาบรรณในการทาการ
ประมงอย่างรับผิดชอบขึ้น เพื่อใช้เป็ นกรอบในการปฏิ บตั ิ โดยจรรยาบรรณนี้ ได้ยอมรับกันทัว่ โลกและรัฐบาล
ต่างได้ให้คามัน่ ที่จะส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณนี้ในประเทศของตนตามปฏิญญากรุ งโรม พ.ศ. ๒๕๔๒
จรรยาบรรณนี้ ค รอบคลุ ม ประเด็นด้า นการบริ หารการจัดการประมง การปฏิ บตั ิ ก ารประมง การพัฒ นาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (มาตราที่ ๙) การผสมผสานการประมงกับการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง การแปรรู ปสัตว์น้ าภายหลัง
การจับและการค้า และการวิจยั ทางการประมง
๓.๔.๒ แนวทางการปฎิ บ ัติก ารตรวจสอบรั บ รองการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า (Guidelines on
Aquaculture Certification)
FAO ได้พ ัฒ นาแนวทางการปฎิ บ ัติ ก ารตรวจสอบรั บ รองการเพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้ า ซึ่ ง
คณะอนุกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ให้การรับรองแนวทางปฏิบตั ิการตรวจสอบรับรองการเพาะเลี้ยงสัตว์ ในการ
ประชุ มคณะอนุ กรรมการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของ FAO สมัยที่ ๕ ในปี ๒๕๕๓ ณ ประเทศไทย ซึ่ งเป็ น
ข้อกาหนดที่ไม่ใช่ ขอ้ บังคับ ซึ่ งประเทศต่างๆ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางเพื่อจัดทาระบบตรวจสอบรับรอง
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในประเทศของตนได้ทนั ที โดยข้อกาหนดมีสาระสาคัญครอบคลุม ๔ ด้าน คือ สุ ขภาพสัตว์
และสวัสดิการ ความปลอดภัยด้านอาหาร ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจสังคม
๔. นโยบายของรัฐทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเพาะเลีย้ งสั ตว์นา้
๔.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) (ฉบับร่ าง)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙) เฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการประมง ได้แก่
๔.๑.๑ ยุทธศาสตร์ ความเข้ มแข็งของภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
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ในยุทธศาสตร์ น้ ีได้เน้นการดาเนินการเพื่อให้ภาคเกษตรเป็ นฐานการผลิตที่มนั่ คงและเติบโต
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถผลิตสิ นค้าเกษตร อาหารและพลังงานที่มีมูลค่าเพิ่ม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและมีปริ มาณเพียงพอกับความต้องการของตลาดในระดับราคาที่เหมาะสมและเป็ น
ธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริ มสร้างความมัน่ คงในอาชีพและรายได้เกษตรกร สนับสนุนครัวเรื อนและ
องค์กรเกษตรกร ชุมชนเกษตรกรให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน โดยมีแนวทางดังนี้
๔.๑.๑.๑ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน
๔.๑.๑.๒ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
๔.๑.๑.๓ สร้างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
๔.๑.๑.๔ สร้างความมัน่ คงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
๔.๑.๑.๕ สร้างความมัน่ คงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรื อนและชุมชน
๔.๑.๑.๖ สร้ างความมัน่ คงด้านพลังงานชี วภาพเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร
๔.๑.๑.๗ ปรับระบบบริ หารจัดการภาครัฐเพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงด้านอาหารและพลังงาน
๔.๑.๒ ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจสู่ การเติบโตอย่ างมีคุณภาพและยัง่ ยืน
จุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์ น้ ี เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยัง่ ยืน รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างระบบแข่งขันเสรี และเป็ นธรรม ให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง
กับเครื อข่ายด้านการผลิตสิ นค้าและบริ หารบนฐานปั ญญา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซี ยน โดยมีแนวทางสาคัญดังนี้
๔.๑.๒.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เป็ น
พื้นฐานสาคัญในการขับเคลื่อนสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนและมีคุณภาพ
๔.๑.๒.๒ พัฒนาระบบการแข่งขันที่มีประสิ ทธิ ภาพ เท่าเทียมและเป็ นธรรม
๔.๑.๒.๓ บริ หารจัดการเศรษฐกิจส่ วนรวมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๔.๑.๓ ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเชื่ อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพือ่ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสั งคม
จุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์ น้ ี คือ มุ่งเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากความได้เปรี ยบด้าน
ที่ต้ งั ของประเทศในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่ งเป็ นจุดเชื่ อมโยงที่สาคัญในภูมิภาคอาเซี ยนและเอเชียแปซิ ฟิก เสริ มสร้าง
ประโยชน์ของไทยในด้านการค้า การลงทุน การเงินและโอกาสด้านการตลาดระหว่างประเทศในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน รวมทั้งเชื่ อมโยงด้านการค้าการลงทุนกับมหาอานาจทางเศรษฐกิจใหม่ในเอเชียและกลุ่ม
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เศรษฐกิจใหม่ในเอเชียแปซิ ฟิก รวมทั้งผลักดันบทบาทของไทยให้เป็ นส่ วนสาคัญของความร่ วมมือในการพัฒนา
ภายใต้กรอบต่างๆ ได้แก่ อนุ ภูมิภาคอาเซี ยน อาเซี ยนและพันธมิตร รวมทั้งเอเชียแปซิ ฟิก โดยมีแนวทางสาคัญ
ดังนี้
๔.๑.๓.๑ พัฒนาความเชื่ อมโยงด้านการขนส่ งและระบบโลจิสติกส์ ภายใต้กรอบความร่ วมมือ
ในอนุภูมิภาคต่างๆ
๔.๑.๓.๒ พัฒนาฐานลงทุน โดยเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค
๔.๑.๓.๓ สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
๔.๑.๓.๔ เข้า ร่ วมเป็ นภาคี ค วามร่ วมมื อระหว่า งประเทศระหว่า งภู มิ ภาค โดยมี บทบาทท
สร้างสรรค์ เพื่อเป็ นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
๔.๑.๓.๕ สร้างความเป็ นหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่ งเสริ มแรงงานไทยในต่างประเทศ
๔.๑.๓.๖ มีส่วนร่ วมอย่างสาคัญในการป้ องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมยาเสพติด
ภัยพิบตั ิ และการแพร่ ระบาดของโรคภัย
๔.๑.๓.๗ เสริ มสร้ างความร่ วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุ นการเจริ ญเติ บโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริ ยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
๔.๑.๓.๘ เร่ งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี ที่มีผลบังคับใช้แล้ว
๔.๑.๓.๙ ปรับปรุ งและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนในท้องถิ่น
๔.๑.๔ ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ยุ ท ธศาสตร์ น้ ี จะมุ่ ง ไปสู่ เ ป้ าหมาย โดยการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ นฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและเป็ นฐานที่มนั่ คงของการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อน
การผลิ ตและการบริ โภคที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้ป ระเทศก้า วไปสู่ ก ารเป็ นสัง คมคาร์ บ อนต่ า สร้ า ง
ภูมิคุม้ กันและเตรี ยมความพร้ อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และประเด็นสิ่ งแวดล้อมโลก สร้างความเป็ นธรรมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการ
คุม้ ครองรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากข้อตกลงและพันธกรณี ระหว่างประเทศ โดยมีแนวทางสาคัญดังนี้
๔.๑.๔.๑ อนุรักษ์ ฟื้ นฟูและสร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
๔.๑.๔.๒ ปรั บ กระบวนทัศ น์ก ารพัฒนาและขับเคลื่ อนประเทศไปสู่ ก ารเป็ นเศรษฐกิ จและ
สังคมคาร์ บอนต่าและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
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๔.๑.๔.๓ ยกระดับ ขี ด ความสามารถในการรั บ มื อ และปรั บ ตัว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุม้ กัน
๔.๑.๔.๔ เตรี ยมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
๔.๑.๔.๕ สร้ างภูมิคุม้ กันทางด้านการค้าจากเงื่ อนไขทางสิ่ งแวดล้อมและวิกฤตการณ์ จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๑.๔.๖ เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณี ดา้ นสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศ
๔.๑.๔.๗ ควบคุมและลดมลพิษ
๔.๑.๔.๘ พัฒนาระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้มีประสิ ทธิ ภาพ
โปร่ งใสและเป็ นธรรมอย่างบูรณาการ
๔.๒ แผนพัฒนาการเกษตร
แผนพัฒนาการเกษตร ได้ดาเนิ นการจัดทาโดยยึดถื อทิศทางการพัฒนาเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งในแผนฯ ดังกล่าว ได้กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางไว้
ดังนี้
๔.๒.๑ ยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาคุณภาพชี วติ เกษตรกร
เพื่อให้เกษตรกรมีความสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุม้ กันพร้ อมรับความเสี่ ยงด้านการผลิ ต
การตลาด และมี การกระจายรายได้ดีข้ ึ น โดยเกษตรกรเป็ นผูม้ ี ความสามารถในการผลิ ตและการตลาดก้าวสู่
ผูจ้ ดั การฟาร์ มที่เป็ นมืออาชีพ (smart farmer) รวมทั้งสร้างเกษตรกรรุ่ นใหม่ทดแทนรุ่ นเดิ ม เพื่อทาการเกษตรที่
ประสบความสาเร็ จในอาชี พ และส่ งเสริ มให้สถาบันเกษตรกรและองค์กรเกษตรให้มีการดาเนิ นงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาไว้ดงั นี้
๔.๒.๑.๑ สร้างความมัน่ คงในการประกอบอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วยการ
๔.๒.๑.๑.๑ ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบการประกันความเสี่ ยงแก่เกษตรให้เหมาะสมกับ
สิ นค้าเกษตรและสถานการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ เพื่อป้ องกันและลดความเสี ยหายในการผลิตสิ นค้าเกษตร เป็ นการสร้างหลักประกันที่มนั่ คงในอาชี พ
และรายได้ของครัวเรื อนเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
๔.๒.๑.๑.๒ จัดทาทะเบียนเกษตรกรอย่างจริ งจัง และเร่ งสารวจรายได้ที่แน่นอนของ
เกษตรกร
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๔.๒.๑.๑.๓ ผลัก ดัน ให้ มี ก ารพัฒ นาระบบสวัส ดิ ก ารให้ค รอบคลุ ม แรงงานด้า น
การเกษตร ให้มีการประกันสังคมครอบคลุมอย่างทัว่ ถึง
๔.๒.๑.๑.๔ พัฒนาระบบการคุม้ ครองที่ดินให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็ นของตนเอง
หรื อมีสิทธิ ทากินในที่ดิน
๔.๒.๑.๒ สร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกร ด้วยการ
๔.๒.๑.๒.๑ ถ่ายทอดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๒.๑.๒.๒ เพิ่มพูนความรู ้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่ปราชญ์ชาวบ้าน
๔.๒.๑.๒.๓ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๒.๑.๒.๔ เสริ มสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย
๔.๒.๑.๒.๕ ส่ ง เสริ ม อาชี พ เกษตรกรรายย่อ ยด้ว ยการส่ ง เสริ ม พัฒ นาความรู ้ ข อง
เกษตรกรให้เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ
๔.๒.๑.๒.๖ สร้ างฐานข้อมูล กับ ชุ มชนด้า นการเกษตรเพื่ อสร้ างเครื อข่ ายเชื่ อมโยง
ระหว่างชุมชน
๔.๒.๑.๓ สร้ างขี ดความสามารถให้ก ับเกษตรกรและชุ มชนในการรั บมื อกับความเสี่ ยงจากภัย
ธรรมชาติ ด้วยการ
๔.๒.๑.๓.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรู ้และเข้าใจถึงผลกระทบและความเสี่ ยงที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในระยะยาว
๔.๒.๑.๓.๒ ถ่ายทอดความรู ้ และเทคโนโลยีในการปรับตัวและสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศให้กบั เกษตรกรในชุมชนให้สามารถเลือกแนวทางการผลิตที่เหมาะสม
๔.๒.๑.๓.๓ ส่ งเสริ มให้มีการนาของเหลือใช้ในครัวเรื อนหรื อชุ มชนมาใช้เป็ นพลังงาน
ทดแทน
๔.๒.๑.๔ สร้างความมัน่ คง ปลอดภัยด้านอาหารในครัวเรื อนเกษตรกร โดย
๔.๒.๑.๔.๑ ส่ งเสริ มให้เกษตรกรทาการเกษตรกรรมยัง่ ยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
๔.๒.๑.๔.๒ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการจัดการและเผยแพร่ องค์ความรู ้ และการ
พัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรู ปแบบและต่อเนื่อง
๔.๒.๑.๔.๓ สนับสนุนให้ประชาชนทัว่ ไปทาสวนผักคนเมือง (city farm)
๔.๒.๑.๕ ส่ งเสริ มและสนับสนุนเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้เข้าสู่ ภาคเกษตร โดย

๒๘

๔.๒.๑.๕.๑ ร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาในแต่ละพื้นที่อย่างจริ งจัง ปรับปรุ งระบบการ
เรี ยนการสอนให้เป็ นหลักสู ตรที่สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการแต่ละท้องถิ่น
๔.๒.๑.๕.๒ จัดหาที่ดินทากิน สร้างโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการผลิต
๔.๒.๑.๕.๓ บริ หารและจัดการองค์ความรู ้โดยชุมชนเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารความรู ้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร
๔.๒.๑.๖ สนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
๔.๒.๑.๖.๑ สนับ สนุ นการดาเนิ นงานของสภาเกษตรกรในการก าหนดนโยบายที่
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาด้านการเกษตร
๔.๒.๑.๖.๒ สนับสนุ นการรวมกลุ่ มในระบบสหกรณ์ วิสาหกิ จหรื อวิสาหกิ จชุ มชน
กลุ่มเกษตรกรรู ปแบบต่างๆ
๔.๒.๑.๖.๓ ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบการอยูร่ วมกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และวิสาหกิ จ
ชุมชนเพื่อให้เป็ นสถาบันเกษตรกรที่มีขีดความสามารถในการดาเนินธุ รกิจการบริ หารจัดการ
๔.๒.๑.๖.๔ สนับสนุ นและพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ๆ แก่ผบู ้ ริ หารสถาบันเกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกร รวมถึงผูน้ าวิสาหกิจชุมชน
๔.๒.๒ ยุทธศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและการจัดการสิ นค้ าเกษตรและความ
มั่นคงอาหาร
เพื่อสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งเป็ นฐานการผลิตของภาคการผลิตอื่นๆ ที่ทาให้เกิด
ความมัน่ คงในอาชีพและรายได้ให้กบั เกษตรกร พัฒนาคุณภาพสิ นค้าเกษตรและอาหารให้มีความสามารถในการ
แข่งขัน ประชาชนมีความมัน่ คงด้านอาหารและมีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการด้านอาหารและพลังงาน และ
ให้มีการนาผลจากการวิจยั ไปใช้ประโยชน์มากขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
๔.๒.๒.๑ การพัฒนาการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดย
๔.๒.๒.๑.๑ พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ลดต้นทุ น การผลิ ต และพัฒ นาคุ ณภาพ
มาตรฐานสิ นค้าเกษตร โดยส่ งเสริ มและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพทุกขั้นตอน ด้วยการ
๑) ผลักดันการดาเนิ นงานยุทธศาสตร์ รายสิ นค้าเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และสามารถ
กาหนดปริ มาณการผลิตตามความต้องการใช้ภายในประเทศรวมถึงการส่ งออก
๒) ส่ งเสริ มและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจและเสริ มสร้างความสามารถใน
การปรับตัวของผูป้ ระกอบการประมงในทุกระดับ ให้พร้ อมต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาวะโลกร้ อน กฎ ระเบียบ
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ข้อกาหนดต่างๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการป้ องกันและยังยั้ง และขจัดการทาการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU fishing) ให้สามารถทาประมงอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อ
รักษาสมดุลของการผลิตและการใช้ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ ยืน
๓) ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพการผลิ ตสิ นค้าปศุ สัตว์ รวมถึ งสัตว์เลี้ ยงให้สามารถ
แข่งขันได้สอดคล้องตามความต้องการและกลไกตลาด เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกรในเรื่ องเงินทุน
อาหารสัตว์ พันธุ์ สัตว์ ความรู ้ และเทคโนโลยี การจัดการฟาร์ มและการเลี้ ยงสัตว์เพื่อให้มีความสามารถเพิ่ ม
ผลผลิ ต ลดต้น ทุ น และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม พัฒ นาระบบการตรวจสอบรั บ รองคุ ณ ภาพสิ น ค้า ปศุ สั ต ว์ และ
กระบวนการผลิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพปลอดภัย ต่ อ ผูบ้ ริ โ ภค ด าเนิ น การควบคุ ม ป้ องกัน และบ าบัด โรคสั ต ว์ใ ห้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ และสนับสนุ นอานวยความสะดวกในการดาเนิ นการขยายตลาดสิ นค้าปศุสัตว์ท้ งั ภายในประเทศ
และส่ งออก รวมทั้งส่ งเสริ มการทาปศุสัตว์อินทรี ยต์ ามแนวเกษตรกรรมยัง่ ยืน
๔) บริ หารจัดการระบบการพัฒนาพันธุ์และการผลิตพันธุ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่
กฎหมายกาหนด
๕) พัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพการผลิตใน
พื้นที่ โดยผลิตสิ นค้าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
๖) กาหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยและการตรวจรับรองคุณภาพสิ นค้า สนับสนุ น
และสร้ างแรงจูงใจเพื่อให้เกษตรกรผลิตสิ นค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานที่กาหนด อาทิ การปฏิบตั ิทาง
การเกษตรที่ดี (GAP) และการใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) รวมทั้งการผลิ ตสิ นค้าเกษตร
อินทรี ยต์ ามมาตรฐานเกษตรอินทรี ยโ์ ดยการถ่ายทอดความรู ้ ความเข้ใจเกี่ ยวกับมาตรฐาน ลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบรับรอง เพื่อขยายการผลิตสิ นค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยและสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้แก่ผบู ้ ริ โภค รวมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
๗) สนับสนุ นการผลิตตามศักยภาพของพื้นที่ โดยคงไว้ซ่ ึ งความหลากหลายของพันธุ์
พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่ งแวดล้อมของประเทศ
๘) พัฒนาระบบสารสนเทศเตือนภัยด้านการเกษตร
๔.๒.๒.๑.๒ ส่ งเสริ มการทาเกษตรแบบกลุ่มการผลิตหรื อเครื อข่ายวิสาหกิจเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ด้วยการ
๑) สนับสนุ นการรวมกลุ่ มที่ เข้มแข็งของผูป้ ระกอบการและผูเ้ กี่ ยวข้องกับวงจรการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมของกลุ่ ม ให้ มี ก ารร่ ว มมื อ เกื้ อ หนุ น และส่ ง เสริ ม กิ จ การซึ่ งกัน และกัน และผลัก ดัน ให้ มี ผู ้
ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA) เพื่อเป็ นกลไกสาคัญที่จะประสานเชื่ อมโยงกลไกทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องในคลัสเตอร์
เข้าด้วยกัน
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๒) พัฒนาการเชื่ อมโยงด้านการผลิต การแปรรู ป และการตลาด ตั้งแต่ตน้ น้ าถึงปลาย
น้ า เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มของภาคการผลิต
๓) ส่ งเสริ มการทาเกษตรพันธสัญญา (Contract farming) ระหว่างสถาบันเกษตรกรกับ
ผูป้ ระกอบการ
๔.๒.๒.๑.๓ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าเกษตร โดย
๑) ผลักดันและสร้างโอกาสให้เกิ ดแนวความคิดสร้างสรรค์ โดยสนับสนุ นการพัฒนา
ภูมิปัญญาให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในการแปรรู ปผลิตภัณฑ์
๒) สร้ างตราสิ นค้าและตราสัญลักษณ์ เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความเป็ นเอกลักษณ์ มี
มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักวิชาการ
๓) ส่ งเสริ มแหล่งผลิตสิ นค้าเกษตรให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร
๔.๒.๒.๑.๔ การพัฒนาโลจิสติกส์ของสิ นค้าเกษตร ด้วยการ
๑) ศึ กษาต้นทุ นระบบโลจิ ส ติ กส์ และห่ วงโซ่ อุปทานของสิ นค้าเกษตรเพื่ อวางแผน
บริ หารจัดการการขนส่ งสิ นค้าเกษตรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒) สนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ ของ
ภาคเกษตร
๓) พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านการตลาดและความต้องการผลผลิตทาง
การเกษตรมีการไหลลื่นและกระจายไปสู่ เกษตรกรผูผ้ ลิตอย่างทัว่ ถึง
๔) ส่ ง เสริ ม การท างานแบบบู ร ณาการระหว่า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อพิ จารณา
ระบบโลจิสติกส์ภาคเกษตรกรรมของไทย
๔.๒.๒.๒ ส่ งเสริ มการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ด้วยการ
๔.๒.๒.๒.๑ กาหนดมาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีสะอาด
๔.๒.๒.๒.๒ สารวจ ศึกษาและนาผลการศึกษาเรื่ องการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ซึ่ งจะทาให้เกิดภาวะโลกร้อน
๔.๒.๒.๒.๓ ส่ งเสริ มและพัฒนาองค์ความรู ้ ระบบฐานข้อมูล ตลาดซื้ อขายคาร์ บอน
เครดิตและการรวมตัวกันในระดับภูมิภาค
๔.๒.๒.๓ เสริ มสร้างการผลิตสิ นค้าเกษตรที่เป็ นพืชอาหารและพลังงานให้เกิดความมัน่ คง ด้วย
การ
๔.๒.๒.๓.๑ ส่ งเสริ มการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนให้มีความเหมาะสม
และสร้างความเชื่อมโยงอย่างเป็ นรู ปธรรมระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงาน
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๔.๒.๒.๓.๒ สนับ สนุ นให้ดาเนิ นมาตรการเพื่ อจัดสรรผลผลิ ตให้เพี ย งพอต่ อการ
บริ โภคและทดแทนพลังงาน
๔.๒.๒.๔ สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสิ นค้าเกษตร ด้วยการ
๔.๒.๒.๔.๑ สนับสนุนการใช้ตลาดกลางสิ นค้าเกษตรระดับประเทศและระดับภูมิภาค
ในการกระจายสิ นค้าหรื อการส่ งออก
๔.๒.๒.๔.๒ สนับสนุ นการสร้างเครื อข่ายการผลิต การตลาดและการบริ โภคที่เกื้อกูล
กัน
๔.๒.๒.๔.๓ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ดา้ นตลาดสิ นค้าเกษตรและใช้ประโยชน์จาก
ตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้าให้แก่เกษตรกร
๔.๒.๒.๕ สร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคและระหว่างประเทศ ด้วยการ
๔.๒.๒.๕.๑ ส่ ง เสริ ม ความร่ วมมื อระหว่า งประเทศภายใต้ก รอบความร่ วมมื อทาง
เหลี่ยมเศรษฐกิจต่างๆ ในภูมิภาคอาเซี ยนและอาเซี ยนบวกสาม และกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
๔.๒.๒.๕.๒ ศึกษาแนวทางการรองรับการเปิ ดเสรี การค้าจากกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและอาเซียนบวกสาม
๔.๒.๒.๕.๓ ศึกษาข้อมูลกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศคู่คา้ ที่จะมีผลกระทบต่อการค้า
สิ นค้าเกษตร
๔.๒.๒.๕.๔ สนับสนุ นการจัดกิ จกรรมแสดงสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตรใน
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ
๔.๒.๒.๖ ส่ งเสริ มและพัฒนางานวิจยั ด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเกษตรของประเทศ ด้วยการ
๔.๒.๒.๖.๑ สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และสัตว์น้ า และจุลินทรี ย ์
ที่ ส ามารถรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ สนับ สนุ น และส่ ง เสริ ม งานวิ จ ัย และพัฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศและให้ผลตอบแทนสู ง
๔.๒.๒.๖.๒ การวิ จยั เทคโนโลยี และนวัต กรรมเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า และลดการสู ญเสี ย
ผลผลิตในกระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยว การขนส่ ง ตลอดจนการเก็บรักษาในยุง้ ฉาง รวมทั้งการวิจยั นวัตกรรม
เครื่ องจักร เครื่ องมือเพื่อใช้ในการแปรรู ปขั้นต้นในฟาร์ ม และการผลิตระหว่างการขนส่ ง
๔.๒.๒.๖.๓ สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ เอกชน สถาบัน การศึ ก ษาและ
สถาบันวิจยั เพื่อร่ วมกาหนดแนวทางการวิจยั อย่างเป็ นระบบในรู ปแบบบูรณาการ
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๔.๒.๒.๖.๔ สนับสนุ นและส่ งเสริ มการนาผลงานวิจยั และผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาขยายผลสู่ การพัฒนาการเกษตร
๔.๒.๒.๖.๕ สนับ สนุ น ให้มี ก ารพัฒ นางานวิจ ัย พัน ธุ์ พื ช รวมถึ ง พลัง งานทดแทน
งานวิจยั พันธุ์ สั ตว์ พันธุ์ สั ต ว์น้ า และจุ ลิ นทรี ย ์ โดยการดัดแปลงพันธุ ก รรม (GMOs) ทั้ง 3 ระดับ คื อ ระดับ
ห้องปฏิ บ ตั ิ ก าร ระดับ โรงเรื อน และระดับ แปลงทดลองที่ ค วบคุ ม ได้ โดยต้องผ่า นระบบและกระบวนการ
ตรวจสอบความปลอดภัยคือมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อมในทุกขั้นตอนและทุกชนิ ดของพืช สัตว์ สัตว์น้ า จุลินทรี ย ์ ที่
วิ จ ัย และพัฒ นาเพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มสู่ ก ารพัฒ นาเชิ ง พาณิ ช ย์ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และขี ด
ความสามารถการแข่ง ขัน รวมถึ ง ให้สั งคมมี ทางเลื อกในการผลิ ตและบริ โภคสิ นค้า เกษตรที่ มีก ารดัดแปลง
พันธุ กรรม ทั้งนี้ตอ้ งมีการสร้างความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยอาศัยข้อเท็จจริ งบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
๔.๒.๒.๖.๖ สนับสนุ นการศึกษา วิจยั ความต้องการของผูบ้ ริ โภคสาหรับตลาดสิ นค้า
เกษตร
๔.๒.๒.๖.๗ สร้างแรงจูงใจให้เยาวชนได้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการวิจยั และการ
ประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในเชิงนวัตกรรมและพัฒนาสู่ การต่อยอดในเชิ งพาณิ ชย์เพื่อเพิ่มมูลค่าอย่าง
เป็ นรู ปธรรม
๔.๒.๓ ยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิ ทธิภาพ สมดุลและยัง่ ยืน
เพื่ อสร้ า งและพัฒนาการใช้ท รั พ ยากรการเกษตรและโครงสร้ า งพื้ นฐานการเกษตรอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อฟื้ นฟูทรั พยากรการเกษตรให้มีความเหมาะสมต่อการผลิ ตทางการเกษตรอย่างยัง่ ยืน และ
เตรี ย มความพร้ อมในการรองรั บ และปรั บ ตัวต่ อผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อากาศ เพื่ อ
สนับสนุ นให้ชุมชนท้องถิ่ นเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่ งแวดล้อม โดยมี
แนวทางการพัฒนาดังนี้
๔.๒.๓.๑ ส่ งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรการเกษตรและโครงสร้ างพื้นฐานการเกษตรอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน ด้วยการ
๔.๒.๓.๑.๑ ปรับปรุ งการบริ หารจัดการที่ดินและการกระจายการถือครองที่ดินให้เกิด
ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองความมัน่ คงและฐานการดารงชีวติ ของเกษตรกรยากจน โดย
๑) เร่ ง รั ด การฟื้ นฟู แ ละปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น ที่ เ สื่ อมโทรมโดยใช้ท้ งั วิ ธี ก ลและวิ ธี
ธรรมชาติ
๒) วางระบบการใช้ที่ดินตามศักยภาพของที่ดิน ทรัพยากรและโครงสร้างการผลิตเพื่อ
การผลิตทางการเกษตร
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๓) จัดหาที่ดินเอกชนมาพัฒนาและจัดสรรให้กบั เกษตรกรไร้ ที่ดินทากิ นหรื อมี ที่ดิน
น้อย มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ รวมทั้งจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อรวบรวมและนาที่ดินที่ยงั ไม่ได้ใช้ประโยชน์
มาจัดสรรให้กบั เกษตรกรรายย่อยมากขึ้ น สนับสนุ นการดาเนิ นการให้ไ ด้สิท ธิ์ ใช้ประโยชน์ที่ ดินของรั ฐแก่
เกษตรกรและชุ มชน รวมถึ งรักษาและคุม้ ครองพื้นที่ที่มีศกั ยภาพทางการเกษตรและสนับสนุ นให้เกษตรกรราย
ย่อยมีที่ดินเป็ นของตนเองหรื อมีสิทธิ์ ทากินในที่ดิน
๔.๒.๓.๑.๒ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร
๔.๒.๓.๑.๓ เร่ งรั ด การศึ ก ษาความเหมาะสมในการจั ด สรรน้ าจากแหล่ ง น้ า
ภายในประเทศและระหว่างประเทศไปสู่ แหล่งน้ าภายในประเทศที่มีปัญหาขาดแคลนน้ าซ้ าซาก
๔.๒.๓.๑.๔ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อรองรับการผลิต
ที่ยงั่ ยืน และเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขัน โดย
๑) เร่ งรัดและผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยูอ่ ย่างจริ งจัง
๒) เตรี ย มความพร้ อมรองรั บ ความตกลงระหว่า งประเทศและผลกระทบที่ อาจจะ
เกิดขึ้นจากการออกกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศคู่คา้ ทั้งการตรวจรับรองทางวิทยาศาสตร์ และการให้ความรู ้แก่ผู ้
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการป้ องกัน ยับยั้งและขจัดการทาประมงที่ผดิ กฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม
๓) พัฒนาและฟื้ นฟูแหล่งทรัพยากรประมงที่เสื่ อมโทรม
๔) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการทาประมงทะเลลึกร่ วมกับผูป้ ระกอบการภาคเอกชนที่มี
ศักยภาพในการดาเนินการ
๕) จัดระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าจืดให้เหมาะสมใน
อัตราที่สมดุลและเพียงพอกับการทดแทนความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรประมง
๖) ศึกษา วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสายพันธุ์สัตว์น้ าที่หายากหรื อใกล้สูญพันธุ์ เพื่อ
คงความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
๔.๒.๓.๑.๕ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพิม่ ขึ้น
๔.๒.๓.๑.๖ บูรณาการหน่ วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริ หารจัดการด้านโครงสร้ าง
พื้นฐานการเกษตร โดยให้มีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบทั้งพื้นที่ การประสางาน ระยะเวลาดาเนิ นกิจกรรม
ตลอดจนงบประมาณ
๔.๒.๓.๒ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกษตรกรใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน
ด้วยการ
๔.๒.๓.๒.๑ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
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๔.๒.๓.๒.๒ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเผยแพร่ องค์ความรู ้
และเสริ มสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรี ย ์
๔.๒.๓.๒.๓ เร่ ง รั ด และผลัก ดัน การก ากับ ดู แ ลและควบคุ ม การใช้ ส ารเคมี ท าง
การเกษตรอย่างจริ งจัง
๔.๒.๓.๒.๔ พัฒ นาและยกระดับ ระบบการก ากับ ดู แ ลเรื่ อ งการขายสารเคมี ท าง
การเกษตรให้มีการดาเนินการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพรัดกุม
๔.๒.๓.๓ สนับ สนุ น และผลัก ดัน ให้ เกษตรกรมี ส่ ว นร่ วมในการบริ ห ารจัดการทรั พ ยากร
การเกษตร ด้วยการ
๔.๒.๓.๓.๑ สร้ า งแรงจู ง ใจให้ก ับ เกษตรกรหรื อ ชุ ม ชนท้องถิ่ นผูม้ ี บ ทบาทในการ
ปกครองดูแลทรัพยากรการเกษตร รวมถึงการอนุรักษ์พ้นื ที่ดงั กล่าว
๔.๒.๓.๓.๒ สนับสนุ นและผลักดันให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรการเกษตร
เพื่อลดปั ญหาความขัดแย้งที่เกิดจากการแย่งสิ ทธิ ในการใช้ทรัพยากร
๔.๒.๓.๔ เตรี ยมพร้อมในการรับรองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
๔.๒.๓.๕ วางระบบการป้ องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด้วยการ
๔.๒.๓.๕.๑ สนั บ สนุ น การปฏิ บ ัติ ก ารฝนหลวง เพื่ อ เพิ่ ม ปริ มาณน้ าในพื้ น ที่
เกษตรกรรมและเขื่อน รวมทั้งพื้นที่ที่เป็ นแหล่งเก็บกักน้ า และพื้นที่ประสบปั ญหาภัยแล้ง
๔.๒.๓.๕.๒ ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง และการ
ดัดแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
๔.๒.๓.๕.๓ สนับสนุ นการจัดหาเครื่ องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ใ นการปฏิ บตั ิ การฝน
หลวงที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิภาพ
๔.๒.๓.๕.๔ สนับสนุ นการพัฒนาองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสาขา
วิทยาศาสตร์บรรยากาศและการดัดแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๒.๓.๖ พัฒนากฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการทรั พยากรการเกษตรให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์ โดย
๔.๒.๓.๖.๑ พัฒนาปรับปรุ งกฎหมายเฉพาะให้มีความเหมาะสมและเป็ นปัจจุบนั
๔.๒.๓.๖.๒ ศึกษาแนวทางรองรับและเตรี ยมความพร้อมเพื่อให้การดาเนิ นการตาม
กฎระเบียบที่กาลังจะเกิ ดขึ้น เช่น ร่ าง พ.ร.บ. มาตรการการคลังเพื่อสิ่ งแวดล้อม ที่ให้ความสาคัญกับการจัดการ
สิ่ ง
แวดล้อม
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๔.๓ นโยบายด้ านการประมง คาแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรี นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชิ นวัตร
นายกรัฐมนตรี แถลงต่ อรัฐสภา วันอังคารที่ 23 สิ งหาคม 2554
“พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและในแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยการฟื้ นฟูทรัพยากรประมงและจัด
ระเบียบการทาประมงให้สมดุลกับศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ ขยายพื้นที่อนุ รักษ์เพื่อการประมงทะเล
พื้นบ้าน ส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม แสวงหาลู่ทางการทาประมงในน่านน้ า
ต่าง ประเทศ ที่ไม่ขดั ต่อระเบียบขององค์การระหว่างประเทศและประเทศที่นาเข้า โดยการพัฒนากองเรื อประมง
น้ าลึกและความร่ วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาสิ นค้าประมงให้มีคุณภาพและปลอดภัยตั้งแต่ตน้ น้ าถึง
ปลายน้ า ตลอดจนพัฒนากระบวนการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ าตามมาตรฐานสากล”

๔.๔ ยุทธศาสตร์ กรมประมงพ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕
ยุทธศาสตร์ กรมประมงพ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ มีวิสัยทัศน์ดงั นี้ “มุ่งสู่ การเป็ นผูน้ าทางการประมงอย่าง
ยัง่ ยืนในภูมิภาค เพื่อความอยูด่ ีมีสุขของประชาชน”
ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ได้แก่
๔.๔.๑ พัฒนาคุณภาพสิ นค้าประมงให้มีความเป็ นเลิศและได้มาตรฐานตามเกณฑ์สากล
๔.๔.๒ เพิ่ มผลผลิ ตสัตว์น้ าให้แหล่ งเพาะเลี้ ย ง ทุ กแหล่ ง ทรั พยากร และสร้ างความเข้มแข็ง
ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
๔.๔.๓ บริ หารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าให้มีความยัง่ ยืนและคงความหลากหลาย
๔.๔.๔ พัฒนางานวิจยั และเทคโนโลยีดา้ นการประมงทุกสาขา
๔.๔.๕ ปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการองค์กรให้เป็ นผูน้ าทางการประมงในภูมิภาค
๔.๕ ยุทธศาตร์ ก้ งุ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖)
ยุทธศาตร์ กงุ้ (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖) มีวสิ ัยทัศน์ดงั นี้ “กุง้ ไทยพัฒนา นาพาเศรษฐกิจชาติ
ผลิตได้มาตรฐานตลาด รักษ์ธรรมชาติยงั่ ยืน” โดยมีพนั ธกิจ ๕ พันธกิจหลัก ดังนี้
๑. เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการเลี้ยงกุง้ โดยการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ โครงสร้างพื้นฐาน และสายพันธุ์
กุง้
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๒. เสริ มสร้างศักยภาพการผลิตกุง้ ไทยให้มีมาตรฐาน และรักษาสิ่ งแวดล้อม
๓. เพิ่มมูลค่าสิ นค้าและผลิตภัณฑ์กงุ้ ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และตรวจสอบได้
๔. เพิม่ ศักยภาพการตลาดสิ นค้ากุง้ ไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๕. สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมกุง้ ทั้งในเชิงรุ กและรับ
มีวตั ถุประสงค์ ๔ ด้าน คือ
๑. เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งหลัง จากสิ้ น สุ ด วาระในการพัฒ นาอุ ต สาหกรรมกุ้ง ไทย ตาม
ยุทธศาสตร์ กงุ้ ฉบับที่ 1 ปี 2549-2551
๒. เพื่ อให้มี ก รอบทิ ศ ทางอย่า งชัดเจน ในการพัฒนาอุ ตสาหกรรมกุ้ง ไทย ครบวงจรตลอด
สายการผลิต ในช่วงปี 2553-2556
๓. เพื่อให้อุตสาหกรรมกุง้ ของประเทศไทยพัฒนาสู่ ความมัน่ คงและยัง่ ยืน
๔. เพื่อให้ประเทศไทยคงความเป็ นผูน้ าด้านสิ นค้ากุง้ และผลิตภัณฑ์ในตลาดโลก
กลยุทธ์หลัก ๕ ด้าน คือ
๑. เพิม่ ศักยภาพพื้นที่การเลี้ยงและสายพันธุ์
๒. เพิ่มศักยภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล
๓. เพิ่มมูลค่าสิ นค้ากุง้ หลังการเก็บเกี่ยว
๔. เพิ่มศักยภาพการตลาดในทุกระดับ
๕. ผลักดันการวิจยั เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกุง้

๔.๖ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาปลานิล (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาปลานิล (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็ นผูน้ าในการผลิตสิ นค้าปลา
นิลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน” โดยมีพนั ธกิจ ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต
๒. ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มเกษตรกร
๓. พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๔. เพิ่มอุปทานอาหารประเภทสัตว์น้ าภายในประเทศ
๕. สร้างรายได้เข้าสู่ ประเทศจากการส่ งออกสิ นค้าปลานิล
มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
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๑. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตสิ นค้าปลานิล
๒. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรู ปสหกรณ์ วิสาหกิจชุ มชนหรื อ
ชมรม
๓. เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนามาตรฐานการผลิตและการตรวจสอบสิ นค้าปลานิล
๔. เพื่อสนับสนุนการขยายตลาดภายในประเทศ
๕. เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริ มสร้างขีดความสามารถในการขยายตลาดต่างประเทศ
มีกลยุทธ์หลัก ๖ กลยุทธ์ ดังนี้
๑. การเพิ่มผลผลิ ต โดยวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ ยงและปรับปรุ งพันธุ์ ส่ งเสริ ม
การเลี้ยงให้ผลผลิตสู ง ต้นทุนต่า สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและเข้าถึงแหล่งทุน
๒. การพัฒนาประสิ ทธิภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานโดยพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
๓. การสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรู ป
๔. การเพิ่มศักยภาพการตลาดในประเทศ โดยส่ งเสริ มการบริ โภคภายในประเทศ
๕. การเพิม่ ศักยภาพการตลาดในต่างประเทศ โดยส่ งเสริ มการตลาดในต่างประเทศ
๖. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร โดยจัดทาข้อมูลและจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลพร้อมเครื อข่าย
๔.๗ กฎกระทรวง การแบ่ งส่ วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้กรมประมง มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจยั และพัฒนาด้านการประมงเพื่อการจัดการทรัพยากร
ประมง ควบคุมการทาประมง และการผลิตสัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์ประมงที่มีมาตรฐานถูกสุ ขอนามัยให้มีปริ มาณ
เพียงพอต่อการบริ โภคภายในประเทศ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตลอดจนใช้ทรัพยากรประมงและ
ทรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องอย่างยัง่ ยืน โดยให้มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) ดาเนิ นการตามกฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยสิ ทธิ การประมงในเขตการประมงไทย
กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(๒) ศึกษา ค้นคว้า วิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง การปรับปรุ งพันธุ์การผลิต การขยายพันธุ์สัตว์
น้ า ปลาสวยงาม พรรณไม้น้ า อาหารสัตว์น้ า สุ ขภาพสัตว์น้ า เครื่ องมื อประมงและวิชาการด้านอื่นที่เกี่ ยวข้อง
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รวมทั้งกาหนดและรับรองมาตรฐานแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งผลิตให้มีคุณภาพและถูกสุ ขอนามัย
(๓) ศึกษา ค้นคว้า วิจยั รวมทั้งการสารวจและวิจยั แหล่งทาการประมงทั้งในและนอกน่านน้ าไทย เพื่อ
เพิม่ ความอุดมสมบูรณ์และบริ หารจัดการการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรสัตว์น้ า
(๔) ก าหนดมาตรการในการท าการประมงและการใช้ป ระโยชน์ จากสั ตว์น้ า ควบคุ ม ป้ องกัน และ
ปราบปรามการทาการประมงในแหล่งน้ าจืดและทะเล การค้าสัตว์น้ าให้เป็ นไปตามกฎหมาย
(๕) ศึกษา ค้นคว้า วิจยั และพัฒนาเกี่ ยวกับการเก็บรั กษา การแปรรู ปสัตว์น้ าการวิเคราะห์ตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานและถูกสุ ขอนามัยและสุ ขลักษณะ
(๖) ศึ ก ษา วิจ ัย และพัฒ นาการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ด้า นการประมง ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาอาชี พ การ
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า การท าการประมง การแปรรู ป สั ต ว์น้ า และอาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้อ งให้ มี ค วามมั่น คงและเป็ น
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศแก่ผปู ้ ระกอบการ เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ
(๗) ดาเนิ นการเกี่ยวกับการประมงระหว่างประเทศในด้านวิชาการ สารวจและวิจยั แหล่งทาการประมง
นอกน่านน้ าไทย การลงทุนด้านการประมงในต่างประเทศและกิจการด้านต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(๘) พัฒนาระบบข้อมูลด้านการประมง จัดระบบการสารวจ การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์
ข้อมูล และบริ การสารสนเทศแก่ผปู ้ ระกอบการ เกษตรกร และผูส้ นใจทัว่ ไป
(๙) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่ กฎหมายกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ ของกรมประมงหรื อตามที่ กระทรวง
หรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
5. การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาสและข้ อจากัด (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength) จากปัจจัยภายใน
 ที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศของไทยมีความเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
 มีองค์ความรู ้ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหลายรู ปแบบ
 เกษตรกรและแรงงานในการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ ามีทกั ษะสู ง ทั้งด้านการเพาะพันธุ์ และการเลี้ ยง และมี
ความพร้อมในการปรับใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
 มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและเพียงพอต่อการดาเนินงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
 ทั้ง ภาครั ฐและภาคเอกชนมี ศ กั ยภาพ ความพร้ อม และความตื่ นตัวในการบริ หารจัดการด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณภาพสากล
 มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เข้มแข็ง

๓๙

 มีเครื อข่ายของภาครัฐและเอกชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ และข่าวสาร ครอบคลุ มทุกพื้นที่ที่มีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
 มีเครื อข่ายของภาครัฐ ในการควบคุม กากับ ดูแล ด้านมาตรฐานการผลิต ครอบคลุมทุกพื้นที่
 รัฐมีนโยบายในการเพิ่มการบริ โภคสัตว์น้ าแก่ประชากรในประเทศ ทาให้แนวโน้มในการขยายตลาด
ภายในประเทศของสิ น ค้า สั ต ว์น้ า มี สู ง ขึ้ น และมี น โยบายสนับ สนุ น การผลิ ต สิ น ค้า ประมงให้ไ ด้
มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
 มีชนิดสัตว์น้ าหลากหลายที่สามารถพัฒนาให้เป็ นสัตว์น้ าเศรษฐกิจได้
จุดอ่ อน (Weakness) จากปัจจัยภายใน
 ต้นทุนการผลิตสัตว์น้ ามีแนวโน้มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 งบประมาณไม่เพียงพอในด้านการวิจยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าสาหรับการวิจยั ในเชิ งรุ กหรื อให้
ทันต่อเหตุการณ์
 งานวิจยั บางส่ วนไม่สามารถตอบสนองความต้องการ หรื อแก้ไขปั ญหาของเกษตรกรโดยตรง
 ฐานข้อ มู ล ด้า นการเพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้ า ไม่ ชัด เจนและแม่ น ย า รวมทั้ง ขาดการเชื่ อ มโยงของข้อ มู ล
สารสนเทศด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
 การรวมกลุ่มของเกษตรกรไม่เข้มแข็ง และขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็ นรู ปธรรม
 เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก
 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าขาดการบูรณาการ
 ส่ วนใหญ่เกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็ นเกษตรกรรายย่อย ทาให้ยากต่อการบริ หารจัดการ
โอกาส (Opportunity) จากปัจจัยภายนอก
 แนวโน้มการบริ โภคอาหารและค่านิยมในการบริ โภคสัตว์น้ าเพื่อสุ ขภาพของประชากรโลกมีมากขึ้น
 ผลผลิตจากการจับสัตว์น้ าจากธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง ทาให้การผลิตจากการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าเพื่อ
ทดแทนมีความสาคัญมากขึ้น
 สัตว์น้ าหลายชนิดเป็ นอาหารโปรตีนที่ราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับอาหารโปรตีนชนิ ดอื่นๆ ประชาชนหา
ซื้ อได้สะดวก
อุปสรรค (Threat) จากปัจจัยภายนอก
 เกิดโรคชนิดใหม่ๆมากขึ้น ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อผลผลิต
 มีการกี ดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ ภาษี มาใช้ในการปกป้ องอุตสาหกรรมในประเทศผูน้ าเข้ามากขึ้น เช่ น
มาตรการด้านสิ่ งแวดล้อม มาตรการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

๔๐






การขยายตัวชุมชนหรื ออุตสาหกรรมส่ งผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน้ าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกและความรุ นแรงของภัยธรรมชาติมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น
ค่าเงินบาทไม่มีเสถียรภาพ ทาให้ราคาสัตว์น้ ามีความผันผวน
ผลผลิ ต สั ต ว์น้ า บางชนิ ด ที่ ไ ด้จ ากการจับ จากธรรมชาติ แ ละจากการเพาะเลี้ ย งของประเทศอื่ น ๆมี
ผลกระทบต่อราคาสัตว์น้ าของไทย

๔๑

6. แผนแม่ บทการเพาะเลีย้ งสั ตว์นา้
6.๑ วิสัยทัศน์
“เพาะเลีย้ งสั ตว์นา้ ยัง่ ยืน ผลผลิตมั่นคงและปลอดภัย”
อธิ บายความวิสัยทัศน์
แนวคิดการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า เพื่อใช้เป็ นแนวทางการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าที่ ยงั่ ยืน บนพื้นฐานของความ
สมดุ ล ที่ ใ ห้ค วามส าคัญต่ อการดารงไว้ ซึ่ งทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้อมทั้ง ระบบ เกษตรกรมี ค วามมัน่ คงในอาชี พ
ผลผลิตจากการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ ามีความมัน่ คง พัฒนาผลผลิ ตสัตว์น้ าให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
และได้มาตรฐาน โดยให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมบริ หารจัดการ
6.๒ พันธกิจ
๑. ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาการเพาะเลี้ ยงสั ต ว์น้ า ให้ มี คุ ณ ภาพ ปลอดภัย และเพี ย งพอต่ อ การบริ โ ภค
ภายในประเทศและการส่ งออก
๒. ส่ งเสริ มและฟื้ นฟูแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
๓. วิจยั และพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีคุณภาพและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล
๔. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาการตลาดสิ นค้าสัตว์น้ า
๕. พัฒนาองค์กร และบุคลากรของภาครัฐและภาคเอกชนให้มีศกั ยภาพ ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้าน
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีความก้าวหน้าทันสมัย สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในทุก
ภาคส่ วน
6.๓ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศไทยพัฒนาสู่ ความมัน่ คงและยัง่ ยืน
๒. เพื่ อ ให้ ผ ลผลิ ต จากการเพาะเลี้ ยงสั ต ว์ น้ ามี คุ ณ ภาพ ปลอดภัย และเพี ย งพอต่ อ การบริ โภค
ภายในประเทศและการส่ งออก
๓. เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและบุคลากรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
6.๔ เป้าหมาย
๑. พัฒนาแหล่งผลิตสัตว์น้ าอย่างมีระบบและยัง่ ยืน ไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ แห่ง
๒. พัฒนาแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ าตามธรรมชาติ ไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ แห่ง
๓. มีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๒ ต่อปี

๔๒

๔. มี ฟ าร์ ม เพาะเลี้ ย งสั ตว์น้ า ที่ เข้า สู่ ระบบการประเมิ นเพื่ อเข้า สู่ เกณฑ์ม าตรฐานแห่ ง ชาติ ไ ม่ ต่ า กว่า
๒๐,๐๐๐ ฟาร์ม
๕. มีองค์ความรู ้ใหม่ในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ เรื่ อง
๖. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจาหน่ายสิ นค้าสัตว์น้ าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างน้อย ๒ ชนิด เข้า
สู่ ระบบตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างน้อย ๑ ระบบ
๗. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของเกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงสัตว์น้ าไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ กลุ่ม

๔๓

6.๕ ระยะเวลาดาเนินการ
การดาเนินการตามแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ระยะเวลา ๕ ปี คือ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
6.๖ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเพาะเลีย้ งสั ตว์ นา้ ของไทย
เพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์และเป้ าหมายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิ จ ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ซึ่ งประกอบด้วย ๗ กลยุทธ์ มีแนวคิดกลยุทธ์ดงั นี้
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงในทุกแหล่งผลิต
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่ งเสริ มและฟื้ นฟูแหล่งผลิตสัตว์น้ าที่มีความเสื่ อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์
กลยุทธ์ที่ ๓ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่ งเสริ มการพัฒนาการตลาดสิ นค้าสัตว์น้ า
กลยุท ธ์ ที่ ๖ สร้ า งความเข้ม แข็ง และการมี ส่ ว นร่ ว มของเกษตรกร/องค์ก รเกษตรกร และผูม้ ี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาศักยภาพองค์กร/บุคลากรด้านการบริ หารและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
7. การนาแผนแม่ บทการพัฒนาการเพาะเลีย้ งสั ตว์ นา้ ไปสู่ การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์และเป้ าหมายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิ จ จึงได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ซึ่งประกอบด้วย ๗ กลยุทธ์ ๒๔ มาตรการ และ ๖๗ แนวทาง โดยมีแนวคิดไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ ดังนี้
กลยุทธ์ ที่ ๑ เพิม่ ผลผลิตสั ตว์ นา้ จากการเพาะเลีย้ งในทุกแหล่ งผลิต
ประเด็นสาคัญของกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ที่กาหนด กลยุทธ์ที่ ๑ ต้องดาเนินการในเรื่ อง
ส่ งเสริ มและพัฒนาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ า เศรษฐกิ จเชิ งพาณิ ชย์ในฟาร์ ม และแหล่ ง น้ าธรรมชาติ ส่ ง เสริ มการ
เพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า เศรษฐกิ จ ชนิ ด ใหม่ ส่ ง เสริ ม การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า ตามหลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ โดยมี ๔ มาตรการ และ ๑๓ แนวทางของกล
ยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงในทุกแหล่งผลิต
มาตรการ

แนวทาง

หน่วยงาน

๔๔

๑. ส่ งเสริ มและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
เศรษฐกิจเชิงพาณิ ชย์
ในฟาร์ มและแหล่งน้ า
ธรรมชาติ
๒. ส่ งเสริ มและ
พัฒนา การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าเศรษฐกิจชนิด
ใหม่

๑.๑ ส่ งเสริ มและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในฟาร์ ม
๑.๒ ส่ งเสริ มและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ าในแหล่งน้ าจืด
ธรรมชาติ
๑.๓ ส่ งเสริ มและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในทะเล
๑.๔ สร้างแหล่งพ่อแม่พนั ธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ
๒.๑ ส่ งเสริ มและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจชนิ ด
ใหม่
๒.๒ ส่ งเสริ มและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจชนิดใหม่

กรมประมง
กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร
ภาคเอกชน/
เกษตรกร
กรมประมง
กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร
ภาคเอกชน/
เกษตรกร
กรมประมง
กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร/
เกษตรกร

๓. ส่ งเสริ มการเพาะ ๓.๑ จัดตั้งฟาร์ มสาธิ ตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามแนวทาง
เลี้ยงสัตว์น้ าตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับความต้องการของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น
๓.๒ ส่ งเสริ มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงสัตว์น้ ารายย่อย
๔. เพิ่มประสิ ทธิภาพ ๔.๑ ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ าแบบมหมวล
กรมประมง
การผลิตสัตว์น้ าจาก ๔.๒ ส่ งเสริ มการใช้สัตว์น้ าปรับปรุ งพันธุ์แล้วเพื่อผลิตพ่อแม่ กรมส่ งเสริ ม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พันธุ์และลูกพันธุ์คุณภาพ
การเกษตร
เศรษฐกิจ
๔.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตาม สถานศึกษา
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
ภาคเอกชน/
๔.๔ เพิ่มศักยภาพระบบการเฝ้ าระวังการระบาดของโรคสัตว์ เกษตรกร
น้ า
๔.๕ เสริ มสร้างองค์ความรู้เชิงรุ กเพื่อบริ หารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในด้านต่างๆ เช่น
การลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ได้แก่ Carbon Footprint,
Clean Development Mechanism (CDM), และ Ecosystem
approach
กลยุทธ์ ที่ ๒ ส่ งเสริม และฟื้ นฟูแหล่ งผลิตสั ตว์ นา้ ทีม่ ีความเสื่ อมโทรมให้ มีความอุดมสมบูรณ์

๔๕

ประเด็นสาคัญของกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนด กลยุทธ์ที่ ๒ ต้องดาเนิ นการในเรื่ อง
พัฒนาศัก ยภาพพื้ นที่ ก ารเลี้ ยงสั ตว์น้ า ที่ มี ค วามเสื่ อมโทรม ฟื้ นฟูแหล่ งผลิ ตสั ตว์น้ า ในธรรมชาติ โดยมี ๒
มาตรการและ ๓ แนวทางของกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่ งเสริ มและฟื้ นฟูแหล่งผลิตสัตว์น้ าที่มีความเสื่ อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์
มาตรการ
แนวทาง
๑. พัฒนาศักยภาพ
๑.๑ ส่ งเสริ มและฟื้ นฟูพ้นื ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่ทิ้งร้างให้
พื้นที่การเลี้ยงสัตว์น้ า สามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชนิ ดอื่นทดแทนได้
ที่มีความเสื่ อมโทรม

๒. ฟื้ นฟูแหล่งผลิต
สัตว์น้ าในธรรมชาติ

๒.๑ ฟื้ นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายของกิจกรรมใน
แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าธรรมชาติ
๒.๒ พัฒนาระบบเฝ้ าระวังคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ

หน่วยงาน
กรมประมง
กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร
เอกชน/
เกษตรกร
กรมประมง
กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร
เอกชน

กลยุทธ์ ที่ ๓ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งสั ตว์นา้
ประเด็นสาคัญของกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนด กลยุทธ์ที่ ๓ ต้องดาเนินการในเรื่ อง วิจยั
และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์และการเลี้ยงสัตว์น้ า วิจยั และพัฒนาสายพันธุ์สัตว์น้ า วิจยั และพัฒนา
ศักยภาพของพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าให้เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
วิจยั และพัฒนาด้านคุณภาพและความปลอดภัยของของการผลิตสิ นค้าสัตว์น้ าตลอดสายการผลิต และวิจยั ด้าน
การตลาดสิ นค้าสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง โดยมี ๖ มาตรการและ ๒๒ แนวทางของกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๓ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
มาตรการ
๑.วิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีการเพาะ

แผนงาน
๑.๑ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะขยายพันธุ์/เลี้ยง
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ

หน่วยงาน
กรมประมง
ศูนย์พนั ธุ

๔๖

ขยายพันธุ์และการ
เลี้ยงสัตว์น้ า

๒. วิจยั และพัฒนา
สายพันธุ์สัตว์น้ า

๓. วิจยั และพัฒนา
ศักยภาพของพื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
๔. วิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็ น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อม

๑.๒ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะขยายพันธุ์/เลี้ยง
สัตว์น้ าเศรษฐกิจชนิ ดใหม่
๑.๓ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเพาะเลี้ยงพืชน้ า/
สาหร่ ายเพื่อการบริ โภคและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
๑.๔ วิจยั และและพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ าในแหล่งน้ า
จืดธรรมชาติ
๑.๕ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในทะเล
๑.๖ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ า เพื่อลด
ต้นทุน ลดมลภาวะ และเสริ มสร้างสุ ขภาพสัตว์น้ า
๑.๗ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการป้ องกันโรคระบาดในสัตว์
น้ า การเตือนภัย และการแก้ไขปั ญหา
๒.๑ วิจยั และพัฒนาการปรับปรุ งพันธุ์สัตว์น้ าเศรษฐกิจ
๒.๒ วิจยั และพัฒนาแหล่งพ่อแม่พนั ธุ์ แหล่งวางไข่ แหล่งเลี้ยง
ตัวอ่อนของสัตว์น้ าทั้งในน้ าจืด ชายฝั่ง และทะเล

วิศวกรรมฯ
สถานศึกษา
เอกชน

กรมประมง
BIOTEC
สถานศึกษา
เอกชน
๓.๑ วิจยั ศักยภาพของพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยคานึงถึงความ กรมประมง
เหมาะสมของสัตว์น้ าแต่ละชนิดที่จะนามาเลี้ยง
สถานศึกษา
๓.๒ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้น
กรมพัฒนา
ที่ดินเค็ม
ที่ดิน
๔.๑ วิจยั และพัฒนารู ปแบบการใช้พลังงาน เพื่อหาวิธีการลด กรมประมง
การใช้พลังงานในฟาร์ม/ การใช้พลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น
สถานศึกษา
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็ นต้น
เอกชน
๔.๒ วิจยั และพัฒนารู ปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ลดการ
สานักงาน
ปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (Carbon Emission)
เศรษฐกิจฯ
๔.๓ ศึกษาวิจยั และพัฒนาด้าน Carbon Footprint ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
๔.๔ วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างยัง่ ยืนและคุม้ ค่า
ในการลงทุน

๔๗

๔.๕ วิจยั การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืดที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม
๕.วิจยั และพัฒนาด้าน ๕.๑ วิจยั และพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อให้มี
คุณภาพและความ
ผลผลิตปลอดภัย
ปลอดภัยของการผลิต ๕.๒ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตสัตว์
สิ นค้าสัตว์น้ าตลอด น้ า
สายการผลิต
๕.๓ วิจยั และพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิม่ ของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
จากการเพาะเลี้ยง
๖.วิจยั ด้านการตลาด ๖.๑ วิจยั ความต้องการสิ นค้าสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงของ
สิ นค้าสัตว์น้ าจากการ ผูบ้ ริ โภคภายในประเทศแยกแต่ละภูมิภาค
เพาะเลี้ยง
๖.๒ วิจยั ความต้องการสิ นค้าสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงของผู ้
บริ โภคต่างประเทศ
๖.๓ วิจยั ระบบตลาดสิ นค้าสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง

กรมประมง
สถานศึกษา
เอกชน/
เกษตรกร

กรมประมง
สานักงาน
เศรษฐกิจฯ
สถานศึกษา
เอกชน
กระทรวง
พานิช

กลยุทธ์ ที่ ๔ พัฒนาการเพาะเลีย้ งสั ตว์ นา้ ให้ มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้ มาตรฐาน
ประเด็นสาคัญของกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ที่กาหนด กลยุทธ์ที่ ๔ ต้องดาเนินการในเรื่ อง
ส่ งเสริ มและพัฒนาฟาร์ มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เข้าสู่ มาตรฐานแห่ งชาติ สนับสนุ นเอกชนในการพัฒนาระบบการ
ตรวจรับรองฟาร์ มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและสิ นค้าสัตว์น้ า และควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสิ นค้าสัตว์น้ า
จากการเพาะเลี้ยง โดยมี ๓ มาตรการและ ๖ แนวทางของกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
มาตรการ
แนวทาง
๑. ส่ งเสริ มและพัฒนา ๑.๑ พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ฟาร์ มเพาะเลี้ยงสัตว์ แห่งชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค

หน่วยงาน
กรมประมง
เอกชน/

๔๘

น้ าให้เข้าสู่ มาตรฐาน
แห่งชาติ

๑.๒ พัฒนาหน่วยงานเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์ม (CB)
๑.๓ ถ่ายทอดความรู ้เพื่อเข้าสู่ มาตรฐานฟาร์ มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
แก่ภาคเอกชน
๑.๔ ให้คาปรึ กษาแนวทางการเข้าสู่ ระบบมาตรฐานแห่งชาติแก่
ภาคเอกชน
๒.๑ พัฒนาหน่วยงานเอกชนเพื่อตรวจรับรองฟาร์ มเลี้ยงสัตว์
น้ าและสิ นค้าสัตว์น้ า

๒. สนับสนุนเอกชน
ในการพัฒนาระบบ
การตรวจรับรอง
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าและสิ นค้าสัตว์น้ า
๓. ควบคุมคุณภาพ
๓.๑ ควบคุมคุณภาพสิ นค้าสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงภายใน
และความปลอดภัย
ประเทศ
ของสิ นค้าสัตว์น้ าจาก
การเพาะเลี้ยง

เกษตรกร
กรมส่ งเสริ มฯ

กรมประมง
เอกชน
กรมส่ งเสริ มฯ

กรมประมง
เอกชน
กรมส่ งเสริ มฯ
กระทรวง
สาธารณสุ ข

กลยุทธ์ ที่ ๕ ส่ งเสริมการพัฒนาการตลาดสิ นค้ าสั ตว์นา้
ประเด็นสาคัญของกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนด กลยุทธ์ที่ ๕ ต้องดาเนินการในเรื่ อง
ส่ งเสริ มพัฒนาระบบตลาดและช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าสัตว์น้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพ เสริ มสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการตลาดสัตว์น้ า รณรงค์การบริ โภคสัตว์น้ าเศรษฐกิจ โดยมี ๓ มาตรการและ ๘ แนวทาง
ของกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่ งเสริ มการพัฒนาการตลาดสิ นค้าสัตว์น้ า
มาตรการ
๑. ส่ งเสริ มพัฒนา
ระบบตลาดและ
ช่องทางการจาหน่าย
สิ นค้าสัตว์น้ าที่มี

แนวทาง
๑.๑ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการขายสิ นค้าสัตว์น้ าระบบ
ขายตรง
๑,๒ ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบตลาดกลางทั้งส่ วนกลางและ
ระดับภูมิภาค

หน่วยงาน
สานักงาน
เศรษฐกิจ
กรมส่ งเสริ มฯ
กรมประมง

๔๙

ประสิ ทธิภาพ

องค์การสะพาน
ปลา
๒. เสริ มสร้างขีด
๒.๑ ส่ งเสริ มการตลาดสิ นค้าสัตว์น้ าเพื่อส่ งออกในประเทศคู่ สานักงาน
ความสามารถในการ ค้า และประเมินตลาดใหม่ที่มีศกั ยภาพ
เศรษฐกิจ
แข่งขันด้านการตลาด ๒.๒ สร้าง/ส่ งเสริ มตลาดชุมชน ทุกรู ปแบบ รวมทั้งตลาดชาย กรมส่ งเสริ มฯ
สัตว์น้ า
แดน และตลาดภูมิภาค
กรมประมง
๒.๓ ส่ งเสริ มการตลาดสิ นค้าสัตว์น้ าเศรษฐกิจชนิ ดใหม่
กระทรวง
๒.๔ ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจการค้าสิ นค้าสัตว์น้ าในต่าง
พานิชย์
ประเทศ
เอกชน
๒.๕ แก้ไขปั ญหาการกีดกันทางการค้า
๓. รณรงค์การบริ โภค ๓.๑ ส่ งเสริ มภาพลักษณ์สินค้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทั้งภาย กรมประมง
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ
ในและต่างประเทศ
กระทรวง
พาณิ ชย์
สานักงาน
เกษตร
ต่างประเทศ
กลยุ ท ธ์ ที่ ๖ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และการมี ส่ วนร่ ว มของเกษตรกร/องค์ ก รเกษตรกร และผู้ มี ส่ วน
เกีย่ วข้ อง
ประเด็นสาคัญของกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ที่กาหนด กลยุทธ์ที่ ๖ ต้องดาเนิ นการในเรื่ อง
สร้ างเครื อข่า ยเกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ ยงสัตว์น้ า สนับ สนุ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น (อปท) และเสริ มความ
เข้มแข็งให้แก่องค์กร ชุ มชน และชาวประมงในการบริ หารจัดการแหล่งเพาะเลี้ ยงและผลิ ตสัตว์น้ า เสริ มสร้าง
ความมัน่ คงของเกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยมี ๓ มาตรการและ ๙ แนวทางของกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๖ สร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่ วมของเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
มาตรการ
๑. สร้างเครื อข่าย
เกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยง
สัตว์น้ า

แนวทาง
หน่วยงาน
๑.๑ สนับสนุนการจัดตั้งเครื อข่าย ความร่ วมมือระหว่างองค์กร กรมประมง
เพื่อให้เกิดการจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
กรมส่ งเสริ ม
๑.๒ สร้างและสนับสนุนเครื อข่ายอาสาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ สหกรณ์

๕๐

น้ า
๑.๓ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็ นช่องทางในการ
สื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพและประหยัด
๑.๔ สร้างเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

๒. สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
(อปท) และเสริ ม
ความเข้มแข็งให้แก่
องค์กร ชุมชน และ
ชาวประมงในการ
บริ หารจัดการแหล่ง
เพาะเลี้ยงและแหล่ง
ผลิตสัตว์น้ า
๓. เสริ มสร้างความ
มัน่ คงของเกษตรกรผู ้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

๒.๑ พัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงสัตว์น้ ารายย่อย
เพื่อเพิ่มอานาจในการต่อรอง
๒.๒ ให้ความรู้ทางวิชาการแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
การวางแผนจัดการแหล่งผลิตสัตว์น้ า

๓.๑ ส่ งเสริ มระบบประกันภัยในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
๓.๒ จัดตั้งกองทุนสาหรับเกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงสัตว์น้ า
๓.๓ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนทั้งสถาบันการเงินและแหล่งทุนของ
รัฐ

เอกชน
สานักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร
เอกชน
องค์กร
เกษตรกร
กรมประมง
กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์
กลุ่มเกษตรกร
องค์กร
ปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
เอกชน
กรมประมง
กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์
องค์กรประกันภัย
เอกชน
สถาบันการเงิน
กองทุน ต่างๆ
กระทรวงพาณิ ชย์

กลยุทธ์ ที่ ๗ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ านการบริหารและการจัดการเพาะเลีย้ งสั ตว์ นา้
ประเด็นสาคัญของกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ที่กาหนด กลยุทธ์ที่ ๗ ต้องดาเนิ นการในเรื่ อง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคเอกชน/เกษตรกรด้านการ
เพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า ส่ งเสริ มและสนับสนุนความร่ วมมือทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากับหน่วยงานอื่นทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ โดยมี ๓ มาตรการและ ๖ แนวทางของกลยุทธ์ ดังนี้

๕๑

กลยุทธ์ ที่ ๗ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริ หารและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
มาตรการ
๑. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

แนวทาง
หน่วยงาน
๑.๑ พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความสามารถในการให้ความรู้ กรมประมง
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มาตรฐานฟาร์ ม สิ่ งแวดล้อม หรื อ
สถานศึกษา
การค้าการลงทุน ตลอดจนหลักกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ สานักงาน ก.พ.
เอกชน
๒. พัฒนาศักยภาพ
๒.๑ พัฒนาบุคลากรภาคเอกชนและเกษตรกรด้านการบริ หาร กรมประมง
บุคลากรภาคเอกชน และจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
สถานศึกษา
รวมทั้งเกษตรกรด้าน ๒.๒ เสริ มสร้างการจัดการองค์ความรู ้ให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้องเช่น
เอกชน/
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ส่ งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้ฯ จัดทาองค์ความรู้ในระดับชมรม/สมาคม เกษตรกร
รวบรวมข้อมูลด้านการเฝ้ าระวังสิ่ งแวดล้อมเพื่อการเพาะเลี้ยง กรมส่ งเสริ มฯ
สัตว์น้ า
๓. ส่ งเสริ มและ
๓.๑ ส่ งเสริ มและพัฒนาความร่ วมมือด้านวิชาการ กับองค์กรทั้ง กรมประมง
สนับสนุนความ
ในประเทศและนอกประเทศ
สถานศึกษา
ร่ วมมือทางวิชาการ ๓.๒ แสวงหาความร่ วมมือด้านการวิจยั กับองค์กรทั้งใน
เอกชน
ด้านการเพาะเลี้ยง
ประเทศและนอกประเทศ เพื่อขยายเครื อข่ายความ ร่ วมมือด้าน เกษตรกร
สัตว์น้ ากับหน่วยงาน วิชาการเพิ่มขึ้น
กระทรวงการ
อื่นทั้งภายในและ
๓.๓ ดาเนินกิจกรรมสนับสนุ นความร่ วมมือด้านวิชาการกับ
ต่างประเทศ
ภายนอกประเทศ
ต่างประเทศภายใต้โครงการ วิจยั ร่ วม การแลกเปลี่ยนนักวิจยั
องค์กรระหว่าง
การให้ทุนสนับสนุนการวิจยั การจัดประชุมทางวิชาการ
ประเทศ
ระหว่างประเทศ การเผยแพร่ ผลงานวิจยั เป็ นต้น
8. การติดตามและประเมินผล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็ นระบบ และสร้ างตัวชี้ วดั การพัฒนาให้เป็ นเครื่ องมือในการ
ติดตามประเมินผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แนวทาง

๕๒

๑) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสร้างตัวชี้ วดั ความสาเร็ จของแผนแม่บทพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าในทุกระดับ โดย
(๑) สนับ สนุ นการพัฒนาและยกระดับ ระบบการติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิการตามแผนแม่บทพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิบตั ิงานโดยมีมาตรฐานและวิธี
วัดผลงานที่ชดั เจนง่ายต่อการเข้าใจ รวมถึงสามารถวัดผลได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับพื้นที่ หน่วยงานและองค์กร
(๒) สนับ สนุ นให้มี ก ารจัด ท าดัช นี ช้ ี ว ดั ผลส าเร็ จของการปฏิ บ ัติก ารตามแผนแม่ บ ทการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทั้งในระดับภาพรวมของแผน ตลอดจนความเชื่ อมโยงกับแผน ระดับอื่นๆ ที่มีความสอดคล้อง
กัน อาทิ แผนยุทธศาสตร์ รายจังหวัด แผนชุมชน เป็ นต้น รวมทั้ง วัดผล ขั้นสุ ดท้ายของการดาเนิ นการตามแผน
แม่บทฯ ที่มุ่งสู่ วสิ ัยทัศน์ที่กล่าว “เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ายัง่ ยืน ผลผลิตมัน่ คงและและปลอดภัย”
๒) สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับ และเชื่ อมโยงโครงข่ายข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน
กลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่และท้องถิ่น โดย
(๑) สนับสนุ นให้มีหน่วยงานระดับนโยบายด้านข้อมูล พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล และระบบ
บริ หารจัดการ ในการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อการปรับแผนให้ตอบสนองต่อการปฏิบตั ิการตามแผนแม่บทฯ
(๒) สนับสนุ นการสร้ างเครื อข่ายข้อมูลร่ วมกันระหว่างหน่ วยงานส่ วนกลางกับส่ วนภูมิภาค
รวมทั้งให้สามารถเชื่อมโยงถึงระดับท้องถิ่นและชุมชนด้วย

๕๓

มาตรการ
เพื่อให้การดาเนินการตามแผนแม่บทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ดาเนินไปตามแผนที่วางไว้ ดังนั้น จึงกาหนด
มาตรการในการติดตามประเมินผลเป็ นระยะๆ ดังนี้
๑) การติดตามการดาเนินงานตามแผนแม่บทฯ โดยการติดตามและรายงานข้อมูลผลการ ดาเนินการเป็ น
รายไตรมาส
๒) การประเมินผล เพื่อให้ทราบทิศทางและความสาเร็ จของแผนจะต้องมีการประเมินผล ทุกๆปี เพื่อนา
ผลที่ได้มาปรับแผนและเป้ าหมายที่วางไว้ต้ งั แต่เริ่ มแรก ให้เป็ นไปตามสถานการณ์การที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
๓) การประเมินผลเพื่อวัดความสาเร็ จของแผนจะต้องดาเนิ นการเมื่อปฏิบตั ิงานครบ ระยะเวลาและ
สิ้ นสุ ดแผนแม่บทฯ

--------------------------------------------------------------------------

๕๔

ตารางที่ 1 ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของโลก 6 อันดับแรก FAO พ.ศ. 2551
China
India
Viet Nam
Indonesia
Thailand
Bangladesh
World total

2541
20,141,602
2,134,814
398,468
749,269
693,762
593,202
30,730,690

2542
21,522,095
1,942,531
498,517
788,500
738,155
657,120
32,416,110

2543
22,702,069
2,120,466
588,098
864,276
814,121
712,640
34,611,372

2545
24,141,658
2,188,789
703,041
914,071
954,696
786,604
36,782,551

2546
25,083,253
2,315,771
937,502
996,659
1,064,409
856,956
38,915,102

2547
26,567,201
2,798,686
1,198,617
1,045,051
1,259,983
914,752
41,904,583

2548
28,120,690
2,967,378
1,437,300
1,197,109
1,304,233
882,091
44,305,528

2549
29,856,841
3,180,863
1,657,727
1,292,899
1,407,001
892,049
47,351,066

ที่มา Fisheries and Aquaculture Statistics, FAO yearbook, 2008.

ตารางที่ 2

ของ ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2543 – 2553
ปี

ผลผลิตรวม
(พันตัน)

จับธรรมชาติ (พันตัน)
นา้ เค็ม
นา้ จืด

เพาะเลีย้ งสั ตว์นา้ (พันตัน)
เพาะเลีย้ งชายฝั่ง
นา้ จืด

2550
31,420,275
3,112,240
2,085,400
1,392,904
1,351,075
945,812
49,903,636

2551
32,735,944
3,478,690
2,461,700
1,690,121
1,374,024
1,005,542
52,546,205

๕๕

2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

3,713.20
3,648.40
3,797.00
3,914.00
4,099.60
4,118.50
4,053.10
3,675.40
3,204.20
3,137.69
3,091.05

2,773.70
2,631.70
2,643.70
2,651.20
2,635.90
2,615.60
2,484.80
2,079.40
1,644.80
1,496.18
1,546.83

201.50
467.00
271.00
202.50
534.50
279.70
198.70
660.10
294.50
198.40
703.30
361.10
203.70
736.30
523.70
198.80
764.70
539.40
214.00
826.90
527.40
225.60
845.30
525.10
228.60
808.30
522.50
245.50
875.37
520.64
249.00
862.84
432.38
ที่มา: กลุ่มวิจยั และวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง, 2553

ตารางที่ 3 มูลค่าสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงและจับจากธรรมชาติ

ปี

รวม (ล้ านบาท)

จับธรรมชาติ(ล้ านบาท)

เพาะเลีย้ งสัตว์ นา้ (ล้ านบาท)

นา้ เค็ม

นา้ จืด

ชายฝั่ง

นา้ จืด

2543

157,603.10

49,401.80

7,024.80

92,743.30

8,433.20

2544

138,619.60

53,718.50

7,049.40

68,571.90

9,279.80

2545

132,291.30

58,374.50

6,290.30

56,638.70

10,987.80

2546

131,942.20

64,169.50

7,069.90

47,517.40

13,185.40

2547

137,799.70

61,800.50

7,436.20

49,250.10

19,312.90

2548

141,025.90

63,222.70

7,852.80

49,787.90

20,162.50

๕๖

2549

139,250.30

55,327.20

8,442.20

55,292.60

20,188.30

2550

138,331.10

55,327.20

9,232.40

52,649.50

21,122.00

2551

129,308.30

42,147.00

9,138.40

55,145.30

22,877.60

2552

134,648.87

41,876.67

9,383

61,440.99

21,948.17

2553

131,222.30

42,389.84

9,874

60,009.81

18,948.65

ที่มา: กลุ่มวิจยั และวิเคราะห์สถิติการประมง
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง, 2553

